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 بسمُاهللُالرحمنُالرحيم

ُمقدمة
كعلى آلو كصحبو  ،أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت علىكالصبلة كالسبلـ  ،اغبمد  رب العاؼبُت ُ*

 كثَتنا إىل يـو الدين، أما بعد:   كسلم تسليمنا

 جتماعنا مباركنااىذا االجتماع  أف هبعل -عز كجل-كم أيها اإلخوة الكراـ، كأسأؿ ا يحيأي 
مث أشكر  .اؼبشاركة يف مثل ىذه اللقاءات على كعلى حرصكم كأشكركم على حضوركم ،نافعنا

على حيسن ترتيبهم كتنسيقهم كحرصهم على إقامة مثل  ؛اإلخوة القائمُت على جامع العىقيل
د كيف عكأعتذر إليهم أيضنا من جهة أنَّنا قد أتعبناىم يف تغيَت اؼبو  ،باركة النَّافعةىذه الدكرات اؼب

 .البحث عن مواعيد بديلة

البناءُالفكريُُأُسُسُوُكما ىو ميعىنػٍوىفه ؽبا ) -عز كجل بإذف ا-فيما يتعلق بدكرتنا الليلة 
كاف سواء   ،ا كبَتنا بالقضايا الفكريةفبا ىو ميبلحىظه يف كقتنا اؼبعاصر أف ىناؾ اىتمامن  ؛(وقوانيُنو
ستول دكؿ اػبليج أك حىت على مستول دكؿ العامل العريب، فالعامل العريب اآلف بل العامل على م

ا االىتماـ فيو بالقضايا الفكرية، كىذا االىتماـ لو ميسب    دة:باته متعد  اإلسبلمي ظاىره جدن

ُكبيرُىوُالحركاتُوالت َحز باتُوالتياراتُرُفيُالواقعُالمؤثُ ُبُاألوؿ:ُأفُ ُمسبُ ػال بشكٍل
ُالفكريةُأكثرُمنُغيرىا.

                                                           
 https://goo.gl/iLUsf3:ُبدايةُالمحاضرةُاألولى،ُرابطُيوتيوبُٔ

https://goo.gl/iLUsf3
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كأما اآلف فاؼبؤثر بشكلو أكرب ىو  رؽ العىقىًديَّة،في اؼباضي كانت التيارات اؼبؤثرة ىي الفً ف
إىل ؿه من الًفرىًؽ العقدية ره كربو  كتغيػ   -التعبَت صحَّ  إفٍ -نزياح االفكرية، فهناؾ  التيارات كاؼبذاىب

 اؼبذاىب الفكرية من جهة التأثَت كاغبًراؾ اؼبوجود يف الواقع.

ُسببُالثاني:ُطبيعةُالواقع.مُُػال

ق بطبيعة ق يف العادة بالعقيدة كال بالفقو، كإمبا تتعلَّ ا يطرح أسئلةن جديدة، ال تتعلَّ دى فالواقع غى 
اهتا كتطوراهتا ىي األسئلة قكاألسئلة اؼبتعلقة بطبيعة اغبياة كبطبيعة تعل   راهتا،اغبياة كبطبيعة تطو  

 .بحثها اؼبذاىب الفكرية كليس اؼبذاىب العقديةتاليت 

 فهذاف السبباف نبا من أقول األسباب اليت أدَّت إىل ظاىرة االىتماـ بالقضايا الفكرية.

ككاف عنواهنا كما ىو ظاىر  ،فيها كبنىذه اليت  دكرتنا ايا الفكريةضكمن مظاىر االىتماـ بالق
 .)البناء الفكرم أيسيسو كقوانينو( :لديكم

عن ؟ ىل نيعاعبو وضوع، كيف نيعاًف البناء الفكرمكقد احًتت كثَتنا يف طريقة ميعاعبة ىذا اؼب
ث عن ظاىرة الفكر اإلسبلمي د  طريق البناء الفكرم من حيث ىو؟ أـ نعاعبو عن طريق التَّحى 

فنحن يف اغبقيقة نبٍت الفكر اإلسبلمي، كإذا ربدثنا  ألننا إذا أردنا أف نبٍت فكرنا ؟بو كما يتعلق
فنحن نتحدث يف اغبقيقة عن البناء الفكرم الذم نيريده، فهناؾ تداخل  بلميعن الفكر اإلس
بُت البناء الفكرم كالفكر اإلسبلمي، فالفكر اإلسبلمي ىو البناء الفكرم  ؛بُت اؼبوضوعُت

 .كالبناء الفكرم ىو الذم وبقق الفكر اإلسبلمي الذم نريده كنرغب فيو ،يدهالذم نير 
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عن البناء الفكرم يف  -ذف ا عز كجلإب-فاخًتت طريقة ذبمع بُت األمرين، فسنتحدث 
 .ث عن الفكر اإلسبلمياللقاء الثاين سنتحدَّ يف اللقاء األكؿ، ك 

مسألة، كأما الفكر  1ُيف  -جلبإذف ا عز ك -ث فيها قضية البناء الفكرم سنتحدَّ 
 يتمسألة، فيكوف ؾبموع اؼبسائل ال ُِيف  -عز كجل بإذف ا-فسنتحدث فيو  اإلسبلمي

 سسو كؾباالتو.ق بالفكر كقوانينو كأي مسألة تتعلَّ  ُّيف ىذه الدكرات  اسنتحدث فيه
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ُالمحورُاألوؿ:ُالبناءُالفكري
 

 -بإذف ا-اليت سنناقشها مسألة، كىذه اؼبسائل يف تسع عشرة كقد ذكرنا أننا سنتحدث 
قود كثَتنا، كبناءن عليو فصيبلت كالن  كالتَّ  ميناقشاتػقنا، كسنحرص على الدقػَّ سيكوف الكبلـ فيها مي 
 ؛اؼبػيشتغل بالقضايا الفكرية كليس اؼبهتم كاؼبتابع للقضايا الفكرية ىو فاؼبخاطىب هبذه الدكرة
ا كثَتنا من التفاصيل اؼبطركحة يف ىذا اللقاء قد ال تفيده كثَتنا، كأمَّ   فاؼبهتم كاؼبتابع ردبا هبد

 كيريد أف يكوف عاؼبػنا يف اجملاؿ ،صصنا يف اجملاؿ الفكرمختاؼبشتغل الذم يريد أف يكوف م
 .-بإذف ا عز كجل-الفكرم، فهذه التفاصيل ستكوف ميناسبة لو 

 

ُاألوؿ:ُرفيماُيتعلقُبالمحُو

 ُ:ُالفكرالمسألةُاألولى ُمفهـو
 

راتنا عن البناء الفكرم حىت نضبط تصورانا عن الفكر كما تعلموف ال يبكن أف نضبط تصو  
كاليت تيذكر  لو األخرل اؼبشاهبة كبُت اؼبصطلحات ؽ بصورة كاضحة بُت الفكركحىت نفرٌ  ذاتو،

 معو عادةن.

 فارس.، كما يقوؿ ابن العقلُفيُالشيءُوإعمالوُفيوُكالفكرُفيُاللغة:ُىوُتحري
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أك يف  طبية سواء كانت يف قضية شرعية أك يف قضية كونية أك يف قضية ،فأم ربريك بأم قضية
 قضية اقتصادية، أم ربريك للعقل يف ىذه القضية ييسمى يف لغة العرب فكرنا كتػىفىك رنا.

ألف كلمة  ؛صطبلح العلماء اؼبتقدمُتاصطبلح ىنا كنقصد باال :صطالحالفكرُفيُاال
صطبلح عند العلماء مستعملة لديهم بكثرة، خبلصة تعريف الفكر يف اال (التفكر)ك (الفكر)

ىنُفيُأمورُمعلومةُللخروجُمنُخاللهاُإلىُالعلمُبأموٍرُىوُإعماؿُالذُّاؼبتقدمُت: 
فمن تأمل يف أمورو  ،كالتفكر ظر كالتأٌملمُت لفظ النَّ كييرادفو عند العلماء اؼبتقد   .المجهولة

 ليخرج هبا بنتيجة ؾبهولة لديو فهذا ييسمى فكرنا كتفكرنا كتأمبلن كنظرنا.معلومة حاصلة لديو 

ا ييراد  -كيف دكرتنا ىذه-صطبلح اؼبعاصر كلكن مفهـو الفكر يف اال ال ييراد بو ىذا اؼبعٌت، كإمبَّ
 موضوعاتو. يف طبيعتو كيف ر ـبصوصه بو نوعه من التفك  

حىت قاؿ  ،اؼبراد بالفكر يف عصرنا اغباضر كقد اختلفت عبارات اؼبعاصرين كثَتنا يف ربديد
 ر.ره كميتعذ  بعضهم: إف تعريف الفكر عىسً 

مث بعد ذلك  ،ما فيها من خلل دة كنناقشها كنبُت  سنذكر تعريفات متعد   -يف ىذا اللقاء-ككبن 
 يف ىذه الدكرة. امعتمدن  الذم نراه صحيحنا كالذم سيكوف إىل التعريف صلبلي 

اؼبذكرة اليت بُت يديكم حرصت فيها على ثبلثة  كباؼبناسبة، بُت يديكم كىو-التعريف األكؿ 
حرصت على اؼبوضوعات األساسية أك اؼبسائل  ؛أشياء حىت يسهل التحرؾ يف إلقاء العناصر

قوؿ اليت نيًقلىت عن عدد من العلماء، كعلى التعريفات اليت مسألة، كعلى الن   ُّاليت ىي 
 .-موجودة بُت أيديكم يف اؼبذكرة  سأذكرىا اآلفستيناقىش، ككل التعريفات اليت
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كىو من علماء العراؽ اؼبهتمُت كثَتنا بالقضايا الفكرية:  ،يقوؿ طو جابر العلواين :التعريف األكؿ
 أك ذىننا، أكاف قلبنا أك ركحنا ، سواءن اإلنسافيف  د قوة العاقلة اؼبفكرةسمه لعملية ترد  االفكر "

ب ر أك الًنسىًب  أك الوصوؿ إىل األحكاـ ،من األمور اؼبعلومة لطلب اؼبعاين اجملهولة ،بالنظر كالتىدى
 .[اؼبعاصرة األزمة الفكرية] ، كىذا التعريف ذكره يف كتابو"بُت األشياء

ا يف نظرم قاصره  ىذا التعريف يف كقتنا اؼبعاصر ليست ىي طبيعة الفكر  ألف طبيعة الفكر ؛جدن
كىذا التعريف مل يذكر خصائص الفكر يف كقتنا اؼبعاصر، إمبا ذكر مُت، عند العلماء اؼبتقد  

ـه  .عند العلماء اؼبتقدمُت الذم ىو موجود التعريف ـه  كىو عا  يف طريقة يف موضوعاتو كعا
كأيضنا خاص  -كما سيأيت- يف موضوعاتو و يف عصرنا خاص  عنث تنفيذه، كالفكر الذم نتحدَّ 
 يف طريقة النَّظر فيو كتنفيذه.

ىكذا  ث فيو يف كقتنا اؼبعاصر ليس ىو إعماؿ النظر يف اؼبوضوعات اجملهولةفكر الذم نتحدَّ فال
يف األمور اؼبتعلقة باغبياة، فبل  -حىرَّرمي ػكما سيأيت التعريف ال-كإمبا ىو إعماؿ النظر  ؛بإطبلؽ

 ة، كال غَتىا.األمور العقديَّ تدخل فيو تدخل فيها األمور الفقهية، كال 

العقل يف معرفتو  الواقع باغبواس، كإعماؿي  الفكر ىو نقلي ": يقوؿ أحد الباحثُت: اينالتعريف الث
 ."إلرادة اغبقائق كاستنباط الدقائق ؛ةقى اؼبسبػى  باستخداـ اؼبعلومات -أم يف الواقع-

د   ؛كىذا التعريف ال ىبتلف عن التعريف السابق د خواص الفكر يف عصرنا فهو تعريفه مل وبي
كمل يذكر طريقة النظر كالتأمل يف الفكر  ،يذكر اؼبوضوعات اليت يشتغل هبا الفكراغباضر، فلم 

كانت   سواءن  ،اإلنساف يشتغل فيها يشمل كل القضايا اليت اؼبعاصر، كإمبا جعلو موضوعنا عامنا
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ة أك كبو ذلك، طبيَّ  أك كانت غويةلأك كانت  فقهيةن أك عقديةن أك غَتىا ،شرعية ؿبضة قضايا
 العمـو يف اؼبوضوعات ييفسد ىذا التعريف كهبعلو غَت صاٌف.فهذا 

الفكر إعماؿ العقل "يف تعريف الفكر:  : يقوؿ أيضنا بعض الباحثُت اؼبعاصرينالتعريف الثالث
 . "كمعرفة النتائج كاؼبقدمات ات، كطبيعة العبلقاتالذَّ  وً يف إدراؾ كينٍ 

و ني عامنا، كإمبا جعلو متعلقنا بكي  موضوع الفكرألنو مل هبعل  ؛كبَت ب إىل حدو قارً ىذا التعريف مي 
الواقع ك الناس  كطبيعة العبلقات بُت حقيقتنا، حقيقة الواقع كما يتعلق بو، يعٍت معرفة ،اتالذَّ 

 ككبو ذلك.

 .فكاف تعريفو ميقاربنا ،كرق ؾباؿ الفً أف ييقارب أك يضي   فحاكؿ صاحب ىذا التعريف

يف  عير ؼى هبا الفكر، كأكثر النماذج اليت ستجدكهنا مطركحةنماذج اليت الق بىذا فيما يتعلَّ 
ايعرٌ  ىي من ىذا القبيل، البحوث كاؼبقاالت حبيث يكوف الفكر  ،فوف الفكر بطريقة كاسعة جدن

ا فبل يكوف علمنا خاصنا، كىذا ىو أحد األسباب اليت أدخ ؼبوضوعات كثَتة شامبلن   تلجدن
 ؾباؿ الفكر.اإلشكاالت الكثَتة يف علم الفكر كيف 

ىوُإعماؿُالعقلُفيُُالفكر :لتعريف الفكر ىو أف ييقاؿ اا كمناسبن التعريف الذم أراه صحيحن 
 .موادُمخصوصةُلصناعةُمفاىيمُوبرامجُتحققُاالنسجاـُالواقعيُبينُمكوناتُالحياة
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 :فهذا التعريف اشتمل على ثبلثة قيود أساسية

؛ فالفكر الذم سنتحدث عنو يف ىذه الدكرة يقـو بشكل كبَت "إعماؿُالعقل"القيد األكؿ: 
 كالتدبر كىو إعماؿ العقل كالفكر.على التأمل كالتفكر 

؛ كاؼبراد هبا اؼبصادر كاألصوؿ اليت يعتمد عليها اؼبفكر يف "فيُموادُمخصوصة"القيد الثاين: 
كما سيأيت - اؼبرجعيةه اؼبواد زبتلف باختبلؼ ، كىذاعة كبناء أفكاره كصناعة مشاريعوصن

من صنع البشر أم تكوف مواد  كقد تكوف موادَّ  ،من الوحي اإلؽبي قد تكوف موادَّ  ،-معنا
 . -كما سيأيت التأكيد على ذلك-، فتختلف اؼبواد باختبلؼ اؼبرجعيات كضعية

؛ "لصناعةُمفاىيمُوبرامجُتحققُاالنسجاـُالواقعيُبينُمكوناتُالحياة"القيد الثالث: 
قه وصة كىي اؼبوضوعات اليت ؽبا تعىل  ق دبوضوعات ـبصق بأم موضوع كإمبا يتعلَّ  يتعلَّ فالفكر ال

صناعتها كتوجيهها فهو ، فاؼبوضوع الذم يؤثر يف طبيعة اغبياة ك ك ؽبا طريقه مباشر بطبيعة اغبياةأ
 كفق، فخاصية الفكر اعبوىرية ىي التعلقي بصناعة اغبياة كتكوين اجملتمعات على موضوع فكرم

 .دةرؤية ؿبدَّ 

ؼبرجعية على ا م حياة ـبصوصة بطريقة معينة بناءن على ىذا التعريف يساعد على رس فالفكر بناءن 
ـي أحكامن  اعلى ىذا التعريف أيضن  ءن بنا ، كالفكرراليت يعتمد عليها اؼبفكٌ   شرعية زبص   اال يػيقىًد

اة اؼبناسبة لطبيعة اإلسبلـ إذا كنا رات تػيعىُتي على رسم اغبيـى برامج كتصو  العبادات كإمبا يػيقىد  
 .ث الفكر اإلسبلمينتحدَّ 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٕٔ–ُُٔٛ٘] 
 

أف الفكر ليس ىو مطلق التفكر كمطلق  :فخبلصة ما نريد أف نصل إليو من ىذا التعريف
ق بصناعة كطبيعة اغبياة كصناعة كإمبا ىو إعماؿ العقل يف اؼبسائل اليت تتعلَّ  ؛إعماؿ العقل

 .اجملتمعات

ة ال بيدَّ أساسي كالتوضيح يظهر أف الفكر يرتكز على ثبلث خواصٌ كمن خبلؿ ىذا التعريف 
 :منها يف حقيقة الفكر

ُعلىُأصوؿُكليةُمحدُ : الخاصيةُاألولى - كليس  ،امبعثرن  كليس عمبلن  ،دةأنوُعملُيقـو
 كإمبا ىو منظومة ؽبا أصوؿ كؽبا منطلقات. ،اؾبردن  عمبلن 

قُاالنسجاـُبينُحقُ الحياتيةُالتيُتُُقُبالقضاياُأفُالفكرُيتعلُ : الخاصيةُالثانية -
ال يتعلق بالقضايا  ،ق بالقضايا الشرعية اضةفهو ال يتعلَّ  ؛مكوناتُالحياةُوالمجتمع

بالفتاكل الفقهية يف مسائل الصبلة كالزكاة كغَتىا من  االفقهية كال يتعلق أيضن 
 نوفو  ككيف ييك ؟كيف يرسم الناس حياهتم  ؛كإمبا يتعلق بقضايا اغبياة ،األحكاـ

فالفكر يتعلق هبذه األسئلة  ،ككبو ىذه األسئلة ؟ككيف وبددكف عبلقاهتم ؟ؾبتمعاهتم
 دكف غَتىا.

فالفكر الذم نتحدث عنو  ؛امبعثرًُُوليسُعماًلُُطيُ أنوُعلٌمُترابُُ: الخاصيةُالثالثة -
كما أف الفقو منظومة متكاملة ؽبا أصوؿ كمنطلقات ؛  عبارة عن منظومة متكاملة

 اكليس صحيحن  ،فكذلك الفكر منظومة متكاملة ؽبا أصوؿ كمنطلقات كنتائج ،كنتائج
كإمبا ىو علمه  اإلنسافأف يتصور الناظر يف الفكر أنو ؾبرد معلومات كثقافة وبيىص ليها 

ال ىبتلف يف حقيقتو عن علم الفقو كالعقيدة كأصوؿ الفقو كاللغة  علمه ترابطيٌ  ،تراكميٌ 
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ع إىل أصوؿ كمنطلقات ىذه العلـو من جهة طبيعتو اليت تتفرَّ  ال ىبتلف عن ،ككبوه
 .كأفكار كآثار

كمن مل يىًقفي عليها ىو يف اغبقيقة  ،فمن مل وبيىص ليها مل وبيىٌصٍل الفكر ،للفكر ىذه ثبلث خواصٌ 
ككذلك إذا  ،كإمبا يقف على حقيقة الثقافة أك اؼبعلومات الواسعة ،مل يقف على حقيقة الفكر

فإف مل  ،ىذه اػبواص أك ىذه الركائز الثبلث ئفبل بيدَّ أف نػيٍنشً  اكنبٍت فكرن  افكرن  ئأردنا أف نػيٍنشً 
 .كثقافةن كمعلوماتو أك ظبى ها ما شئت اأنشأنا كبلمن  كإمبا افكرن  ئمل نػيٍنشً نحن ها فئنػيٍنشً 

 

 :عُإلىُفرعينالفكرُيتفرُ ندرؾ أف  ع قليبلن ميوىسَّ ػـ من ىذا التوضيح الخبلصة ما تقدَّ 

  :ُكليُ الفرع األكؿ  .ةنظرياتُوأفكار
 :برامجُعمليةُُتطَب قُفيُالواقع كالفرع الثاين. 

كبن إذا  ؛ـ برامجأف يكوف الفكر تقدمي أفكار ىكذا كأصوؿ كلية كال نقدٌ  اليس صحيحن  اإذن  
من  اكإمبا بػىنػىٍينا جزءن  امل نػىٍْبً فكرن  ة كمل نقدـ برامج عملية فنحنرات كليَّ ة كتصو  عامَّ  امنا أفكارن قدَّ 

 اة فنحن أيضن رات كليَّ منا برامج عملية للواقع تيطىبَّق يف الواقع كمل نػىٍبًنها على تصو  كلو قدَّ  ،الفكر
 .امل نػىٍْبً فكرن 

تيطىبَّق تلك  ،برامج عمليةك تصورات كلية  :فالبناء الفكرم ال بيدَّ فيو من ىذين األمرين
 .يىتبين التصورات اليت
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كأف التعريفات السابقة  ،عريفات السابقة اليت ذكرناىاعلى ىذا التعريف ندرؾ اآلف خطأ التَّ  بناءن 
كمل تذكر اػبواص اغبقيقية اؼبميزة  ،الفكر كإمبا عىرَّفىٍت الفكر بأمور مطلقة مل تيظهر لنا خواصَّ 

كاالضطراب يف القضايا  طمن اػبل اكؽبذا نرل كثَتن  ،عن غَته من اجملاالت األخرل للفكر
كبعضها قضايا فكرية  ،بعضهم ييٍدًخل قضايا شرعية يف الفكر كىي ليست من الفكر ؛الفكرية

، أقصد ليست من ييٍدًخليها بعض الناس يف القضايا الشرعية كىي ليست من القضايا الشرعية
قضية  كإمبا ىي ،أم ليست قضية فقهية كليست قضية عقدية ؛اؼبختصةالشرعية  القضايا

اصة اليت ال هبوز ألحد لو مسائلو اػب ،كسيأيت معىنىا أف الفكر علم من علـو الشريعة- ،فكرية
 .-، كال هبوز ألحد أف ييدخل فيها ما ليس منهاها منوأف ىبيٍرج

أرجو أف تكوف ىذه اؼبسألة كاضحة ألهنا  ،ىذا فيما يتعلق باؼبسألة األكىل كىي حقيقة الفكر
ننا نتحدث عن فكر دبعٌتن ـبصوص كليس عن أ ؛يف الدكرة ما سيأيتالعمدة يف كل ستكوف 

كإمبا عن فكر ـبصوص أك نظر  ،الفكر اؼبطركح يف الواقع الذم طرحو صبهور الباحثُت كاؼبفكرين
 كف اغبياة كتركيب اجملتمع.ؤ ـبصوص يتعلق بش
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 ُعلمُالفكرُالمسألةُالثانية:ُتعريف
 

علمُالفكر:ُىوُالعلمُ ،اآلف ايبدك أف علم الفكر أصبح كاضحن  ؛على تعريفنا للفكر بناءن 
ويسعىُإلىُتحقيقُاالنسجاـُالواقعيُُ،الذيُيبحثُفيُالتصورُالشاملُللحياةُوالمجتمع

 ىذا ىو علم الفكر. ،بينُمكوناتُالحياة

كال يقدـ  ،ـ معلومات مبعثرةكال يقدٌ  ،ـي ثقافة عامةد  على ىذا التعريف ال ييق فالفكر بناءن 
كيقدـ برامج تسعى إىل ربقيق كإمبا ىو يقدـ نظريات ـبصوصة بقضايا اجملتمع،  ،نظريات فقط

فخبلصة ما يتعلق بو الفكر أنو يسعى بشكل أساسي على معاعبة اغبياة  ،ىذه النظريات
كربقيق االنسجاـ بُت مكوناهتا كأنظمتها السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية  ،ةية الواقعيَّ اإلنسان
 .كغَتىا

مثل  ،ة كجزئيةالفكر ليس قضايا كلية كإمبا ىو قضايا كليَّ  خبلصة ما يديؿي عليو ىذا التعريف أفَّ 
كمثل العقيدة قضايا كلية كجزئية فكذلك علم الفكر قضايا كلية  ،الفقو قضايا كلية كجزئية

 .جزئيةك 

د حكم ر أف الفكر ليس ؾبرَّ صو  ب على ىذا التعريف كعلى ىذا التَّ من أىم النتائج اليت تًتتَّ 
من اؼبتابعُت لقضايا  اكاؼبشكل اؼبنهجي أف كثَتن  ،كتأسيس لو ،على الواقع كإمبا صناعة للواقع

كال ييكلف نفسو بأف يقدـ برامج  ،ق بود حكم على الواقع كما يتعلَّ الفكر يظن أف الفكر ؾبرَّ 
 .د مراقبُت للواقعكؽبذا أصبحنا ؾبرَّ  ،تصنع الواقع
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فهو داعية من الدعاة كميٍصًلحه من  ،للواقع كإمبا ىو ساعو إىل تغيَت الواقع اكاؼبفكر ليس مراقبن 
 .د حاكم كإمبا ىو ميغىَت  للواقعميٍصًلح ليس ؾبرَّ ػكالداعية كال ،ميٍصًلحُتػال

نا إف الفكر يف ىدفو األساسي صناعة للواقع ليس معناه إمبا هنتم باغبكم على الواقع كإذا قل
ىو  فإذا قلنا أف اؽبدؼ اورم للفكر أك لًًعلم الفكر ،كامبا كبن نبحث يف ربديد اؽبدؼ اورم

 اإذن  ،بالواقع كلو أحكاـ عليو اميًلم   اإلنسافركط منها أف يكوف فهذا اؽبدؼ لو ش صناعة الواقع،
 .نػيفىر ؽ بُت الشركط كبُت اؽبدؼ

ليست مهمة الفكر اغبكم على الواقع كإمبا صناعة  فقلت أذكر أف ىذه اؼبعلومة ألقيتها يف تويًت
كأين أنت من اغبكم على  ،فجاءت انتقاضات كثَتة قالوا ال بيدَّ من اغبكم على الواقع ،الواقع

كبن ال نتحدث عن الشركط كإمبا  ا؛ىؤالء فهموا ىذا الكبلـ غلطن  ،الواقع كمتابعة الواقع!
 .كاؽبدؼ اورم لو شركط منها معرفة الواقع ،ث عن اؽبدؼ اورمنتحدَّ 

قع كإمبا على الوا ار كعلم الفكر ليس حكمن اؼبفكٌ  ىدؼ كىي أف افهذه النتيجة مهمة جدن 
 .صناعة للواقع كتأسيس لو
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 ُ:الموقفُمنُمصطلحُالبناءُالفكريُأوُعلمُالفكرالمسألةُالثالثة 
 

 ،حُت اٍستيعمل يف الفكر اإلسبلمي قبل عقود من الزماف اقن ىذا اؼبصطلح مل يكن موفػَّ بصراحة 
 عن حقيقة اؼبضموف اليت ألنو ال يعرٌب  ؟كلوال أنو مشتهره يف الساحة لىمىا صىحَّ لنا استعمالو؛ ؼباذا

يهتم بالتأمل كالفكر  ما دىذا ؾبرَّ  ، أفَّ )الفكر( لها ىذا اللفظوصً فالرسالة اليت يي  ،ندرج ًضٍمنىوي
 .على ىذه الرسالة بناءن  تعريفات كثَتة عير ؼى ك  ،كإنتاج اؼبعلومات عن طريق العقل

كإمٌبا  ،ا يف الداللة على ىذا األمرضن طلق يف أٌكؿ إطبلقاتو مل يكن متمح  كاغبقيقة أنٌو حُت أي 
الذم ىو لفظ -َت فظ الذم اختً فكاف اللَّ  ،ةحياتيَّ  نو من معافو يتضمَّ طلق للداللة على ما أي 

 كنستبدلو بألفاظ أخرل. ،فيجب علينا أف نتخٌلص منو بأقرب كقت فبكن ،قغَت موفَّ  -الفكر

ا كبن ا جديدن ئ علمن نشً ، ني (علم اغبياة): (الفكر) عن لفظ من البدائل اليت يبكن أف تكوف بديبلن 
ن اؼبضامُت اليت يتضمنها مصطلح كىو يؤدم الرسالة أك يتضمَّ  ،علم اغبياةف نسٌميو و اؼبسلم
طرح ىو نفس السؤاؿ الذم يي  ؟يعٍت كيف نبٍت حياتنا اآلف بناء على األصوؿ اإلسبلمية ؛الفكر

ي بعلم اغبياة لكاف فلو ظبي   ،طرح يف اجملاؿ الفكرمأك نقوؿ ىو أىم سؤاؿ يي  ،يف اجملاؿ الفكرم
 .ب بشكل كبَت جداقارً قد ال نقوؿ أنٌو اسم دقيق كلكٌنو اسم مي  ،اا مقاربن اظبن 

 ،ق بدارسة الواقع كتقييمو كصناعتوباعتبار أنٌو علم يتعلَّ  (،علم الواقع) :ى االسم الثاينأك يسمَّ 
 .فهو أيضا عنواف أك اسم مقارب أفضل من لفظ الفكر الذم لو رسالة غَت جيدة
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ق بأمور اغبضارة كنشأة اجملتمعات كأنظمتها اعتبار أنٌو يتعلَّ ب ،(رعلم التحض  ) :االسم الثالث
 . عن علم الفكرا بديبلن فيصلح أف يكوف اظبن  ،كالعبلقة بُت اجملتمعات

كاستعمالو هبذه  ،خبلصة ما أريد أف أصل إليو يف ىذه اؼبسألة أٌف ىذا االسم اسم غَت دقيق
علم )ح أنا أرجٌ  ،منو كنبحث عن بديل مناسبص أف نتخلَّ  بدَّ  كال ،قالصورة استعماؿ غَت موفَّ 

 (.علم التحٌضر)أك  (علم الواقع)أك  ،أقول البدائل (اغبياة
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 ُمكّوناتُعلمُالفكرالمسألةُالرابعة:ُ
 

 .لم الواقع على االسم الذم لبتارهمكونات علم الفكر أك علم اغبياة أك ع

اص اليت ذكرناىا، يبكن أف نقوؿ أٌف اؼبوضوعات اليت على التعريف الذم ذكرناه كاػبوَّ  بناءن 
 :موضوعات ةستٌ  ربت علم الفكر كثَتة جٌدا أنٌبهاتدخل 

 ُوأقسامو: اؼبوضوع األٌكؿ ُالوجود شهادة الغيب ك اليعٍت انقساـ الوجود إىل ؛ طبيعة
الوجود ؿبسوس كالوجود غَت اسوس كالوجود العقلي كالوجود اػبارجي كالوجود ك 

يبٍت تصٌورا للوجود  اإلنسافحبيث أٌف  ،كغَتىا من أنواع الوجود ،كالوجود اؼبمتنعاؼبمكن 
 .على األصوؿ اليت ينطلق منها بناءن 

 ُبالوجود: اؼبوضوع الثاين ُالحياةُوعالقتها حياتو يف  اإلنسافيعٍت كيف يبٍت  ؛طبيعة
 .د عبلقاهتا كطبيعتها كما يتعلق هبا من مبادئ كقيمككيف وبدٌ  ،األرض

 اؼبوضوع الثالث :ُ ُُاإلنسافحقيقة ُومكوناتو ُالحياةوأىدافو د ؾبرَّ  اإلنسافىل  ؛في
ىل األصل  ؟لقة األكىل اليت خلقو ا هبار أك باػبً ىل ىو ـبلوؽ بالتطوَّ  ؟جسد ببل ركح

ىل  (؟البدائية)األصل فيو التحضر أك عدـ التحضر  اإلنسافىل  ؟العلم ـفيو اعبهل أ
ـبلوؽ ـبصوص لو طبيعة ـبصوصة بُت اؼبوجودات أك عبارة عن تطورات  اإلنساف
كالذم يتابع اجملاالت الفكرية هبد أٌف ىذا اؼبوضوع  ،ككبو ذلك من اؼبسائل ؟عشوائية

فهو من أكثر اؼبوضوعات الفكرية  ،اا كاختبلفن من أكثر اؼبوضوعات الفكرية احتدامن 
 .سافاإلنا يف حياة اختبلفا كمن أكثرىا تأثَتن 
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 ُاأل :اؼبوضوع الرابع ُالمرتُ طبيعة ُنظمة ُلحياة ُبينهاُاإلنسافبة ُوالعالقة ُالوجود  ؛في
كغَتىا من  ،كالفكرم كاؼبعريف كالطيبكالثقايف م كاالجتماعي دالنظاـ السياسي كاالقتصا

كما  ؟م غرض تقـوكأل ؟ساس تقـوأم أ ىكعل ؟ما ىي طبيعتها ،نظمة الكثَتةاأل
 .ها علم الفكرشكلها يناقه  ذى ؟العبلقة بينها

 ىا اؼبوضوع علذاؼبراد هب ؛يةُوخصائصهااإلنسانطبيعةُالمجتمعاتُ :اؼبوضوع اػبامس 
خبلقها أبط ضصوؿ الكلية اليت تكما ىي األ ؟ه اجملتمعاتذم مبادئ تقـو ىأ

ىل  ؟حكاـ الفاعلة يف تلك اجملتمعاتكما ىي اؼبعايَت اليت تقـو عليها األ ؟كتصرفاهتا
سئلة الكثَتة غَتىا من األك  ؟ـ اغبق الوجودمأية اإلنسانـ مطلق أـ اؼبساكاة أىو العدؿ 
 .يةاإلنساناجملتمعات طبيعة اليت تتعلق ب

 س:اؼبوضوع الساد ُ ُالمعرفة ُبالحياةاإلنسانطبيعة ُوعالقتها ـ أىل اؼبعرفة فبكنة  ؛ية
ىي اجملاالت اليت زبوض فيها ما  ؟صوؿ اليت تعتمد عليها اؼبعرفةما ىي األ ؟غَت فبكنة

 .كغَتىا من اؼبسائل ؟اىب اليت نشأت يف نظرية اؼبعرفةذاؼب ما ىي ؟اؼبعرفة
 إىل اإلنسافتؤثر اؼبعرفة يف نظرة كيف   :ا من اؼبسائل اليت تتعلق باؼبوضوع السادسيضن أ

 ا اؼبوضوع وبصل تداخل بُتذيعٍت ىنا يف ى ،ا اؼبوضوع لو عبلقة بالفلسفةذى ؟الوجود
ف كاف علم الفكر لو اختصاصات من جهة إك  يف ىذا اؼبوضوع، الفلسفة كعلم الفكر

ة ليَّ الواقع كليس من جهة مسائلها النظرية التأم   ىثرىا علأاؼبعرفة من جهة  إىلنو ينظر أ
 .اليت يهتم هبا علم الفلسفة
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ا الفكرم كاقعن ىف ربكموا علأكلكم  ،اليت يبحثها علم الفكر اتىم اؼبوضوعأه ذى اذن إ
ثانوية ال تدخل يف عمق  لخر أيهتم دبوضوعات  أـ ات؟ه اؼبوضوعذىل يهتم هب ؛اؼبوجود
ف كل البعد عن البناء الفكرم ك ننا بعيدألك ذكنكتشف ب ،ف اعبواب ىو الثاينأزعم أ ؟!الفكر

 .اذى ىدلة علأ ةستأيت ثبلث، ك م كبن نتحدث فيوذال
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 ُطبيعةُعلمُالفكرُ:المسألةُالخامسة
 

صوؿ أـ ىو علم شرعي كلو ألي ؿبض ث عنو علم عقلي ذبرييب تأم  م نتحدَّ ذعلم الفكر الىل 
ا نو عبارة عمَّ أ ،ليف علم الفكر ىو علم عقلي تأم  أا ىناؾ تصور مشتهر جدن  ؟شرعية كغَتىا

 ،ا تصور شائعذكى ،ا التعريفذؼ علم الفكر هبر  قد عي  بل ، من التأمبلتاإلنسايننتجو العقل يي 
ك ؾباؿ الفكر علم شرعي عقلي أعلم الفكر  فَّ أكالصحيح  ،ؿبض أكمع شيوعو فهو خط

ه اؼبواد فيما بينها ذزبتلط ى ،ةة كمادة ذبريبيَّ ة كمادة عقليَّ شرعيَّ  مادة ىفهو يعتمد عل ،ذبرييب
 .سيايت معنا كما  (سبلميالفكر اإل) ىا يسمنتج لنا فكرن فتي 

 .ذبريبية وكبعض مسائل ة،عقلي كبعض مسائلو ،شرعية بعض مسائلو ؛ةكمسائل الفكر متفاكت
ه من ذى ؟خبلق ا أـنتج بالصدفة  اإلنسافىل  ؛اإلنسافصل أ :من مسائل الفكر الشرعية

ننا لدينا نصوص شرعية يف أل ،كلكنها مسألة فكرية شرعية ،بحث يف ؾباؿ الفكراؼبسائل اليت تي 
بحث يف ؾباؿ ه من اؼبسائل اليت تي ذى ،يف اغبياة اإلنسافىدؼ  :ايضن أمنها  .ه اؼبسألةذى

لم الفكر ليس فعً  ،مسألة شرعية فكرية ؟ـ مسألة شرعيةأه مسألة عقلية ؿبضة ذىل ى ،الفكر
اؼبواد الفكرية كما سيايت معنا  ىبل ىناؾ مواد شرعية كثَتة تسم ،ا عن اؼبواد الشرعيةخارجن 

 .الصورة افوضحيف مثالُت كرنا اآلذ ك  ،لكذ ىالتمثيل عل

فبعض مسائل الفكر قطعية يف ؛ لفكر متفاكتة من جهة القطع كالظنف مسائل اأقوؿ أبل قد 
قها بالشريعة ال زبتلف فمسائل الفكر يف تعل   ،كبعض مسائل الفكر ظنية يف الشريعة ،الشريعة

كر بعض مسائل الف ىفنصوص الشريعة تدؿ عل ،قها بالشريعةكالعقيدة يف تعل   وعن مسائل الفق
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 فمسائل الفكر بعضها قطعي   ،بعض مسائل الفكر بالظن ىكنصوص الشريعة تدؿ عل ،بالقطع
 ة فهو ضاؿ  عليو فمن خالف يف بعض مسائل الفكر القطعيَّ  ءن كبنا ،اجتهادمٌ  كبعضها ظٍت  

ية كغَتىا همن ىبالف يف اؼبسائل القطعية الفق ثلي مً  ثلومً  ،اعن اغبق بل قد يكوف مبتدعن  خارجه 
ف علم الفكر من العلـو اؼبهمة أ -حداثستبق األأف أريد أال  ،ف شاء اإكما سيايت معنا -

ال لكن ىذا القضية  ،ذف ا عز جلإ بأيتذلك ست ىكالدالئل عل ،سبلـاعبوىرية يف منظومة اإل
 .ة للعيافتكوف كاضحة كجليَّ  بد أف
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 ُرتعريفُالمفكُُّ:لةُالسادسةأالمس
 

من ىو  ،رفكٌ اؼب إىل تعريفف ننتقل اآل ،كمن تعريف علم الفكر ،الفكرانتهينا من تعريف 
 ؟اؼبفكر

بناءن على تعريف الفكر كتعريف علم الفكر:  ،ةقبُت اؼبسائل الساب اترابطن  أف ىناؾتبلحظوف 
ُ،قُبالتصورُالشاملُللحياةُوالمجتمعاُتتعلُ حكامًُأرُىوُالشخصُالذيُيملكُرؤيةُُوالمفكُّ
 .لتحقيقُاالنسجاـُالواقعيُبينُمكوناتُالحياةُىويسع

كليس ىو الشخص الذم لديو رؤية حوؿ قضية من  ،ا كاسع اؼبعرفةليس شخصن  إذنافاؼبفكر 
ىو ؾباؿ ك ص فيو مبا ىو الذم يبلك رؤية شاملة جملالو الذم زبصَّ إك  ،القضايا الواقعية فقط

كليس ىو  ،رؼ معلومات عن الفقوالفقيو ليس ىو الشخص الذم يع فَّ أفكما  ،ةاكف اغبيؤ ش
ـه إمبا ىو الشخص الذم لديو إك  ،الشخص الذم يعرؼ مسائل قليلة عن الفقو كاسع دبسائل  ؼبا

كليس ىو  ،ر ليس ىو الشخص الذم يعرؼ معلومات عن الواقعفكذلك اؼبفكٌ  ؛الفقو
 مبا ىو الشخص الذم يبلك رؤيةكإ ،الشخص الذم يعرؼ معلومات عن بعض مسائل الواقع

 .ق بالتصور الشامل للحياة كاجملتمعا تتعلَّ حكامن أك 

ر عبارة عن اؼبفكٌ  اذن إ ،انسمعو كثَتن كعمَّا ىو مطركح  اث عن مفهـو ـبتلف عمَّ كبن نتحدَّ 
ىذا ىو  ،ق بالعموماتفكار تتعلَّ أك أفكار مبعثرة أكليس عبارة عن  ،ومةظعبارة عن من ،تراكم

 .فكرتعريف اؼب
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رات صو  ف التَّ أ سبٌتأ ،كمن تعريف اؼبفكر ،كمن تعريف علم الفكر ،الفكر ف من تعريفانتهينا اآل
 ..ماذا من اؼبوضوعات ىعلميقبلوف  أنناف كنعرؼ اآل ،ةف كاضحة كجليٌ اآل
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ُ[ُٕٙ–ُُٔٛ٘] 
 

 ُرعالقاتُالفكرُوالمفكُُّ:لةُالسابعةأالمس
 

 ،كاؼبفكرذكر مع الفكر ا ما تي لة ىي البحث يف بعض اؼبصطلحات اليت دائمن أذه اؼبساؼبقصود هب
ف نذكر ىذه العبلقات كمبيز أفنريد  ،ةعبلقة كجوديَّ  كأة كريَّ ذً عبلقة  ،ؽبا عبلقة بالكفر كاؼبفكر
 .بينها كبُت الفكر كاؼبفكر

 :ذكرا تي ساسية دائمن أىناؾ ثبلث عبلقات 

 .المثقف :ىولالعالقةُاأل -

ىل ىي  .ككبو ذلك ،علم الثقافة كعلم الفكر ،اؼبفكر كاؼبثقف ،عٍت دائما نقوؿ الثقافة كالفكر
كثر أالثقافة من ك  ،لتعريف الفكر كتعريف الثقافة ىذا راجعه  ؟ـ ىي ـبتلفةأاحد ك  دبعٌت

ـ قدٌ نف أكال يبكن  ،اهر تعريفنو يتعسَّ أارسُت بمن الدَّ  ح عدده بل قد صرَّ  ،اغموضن  اؼبصطلحات
ُالواسعُ :ىي للثقافةا لتعريفات شيوعن كثر اأكلكن من  ،ا للثقافةا مانعن ا جامعن تعريفن  العلم

 .ةوُمنُلديوُعلمُواسعُبمعارؼُمختلفى :فالمثقفعليو  كبناءن  ،بالمعارؼُالمختلفة

لديو ن مَّ اؼبثقف عبارة ع ؛؟ ال عبلقةفما العبلقة بُت اؼبفكر كاؼبثقف ىذا التعريف ىعل كبناءن 
ُكليةُوتصوراتُُوُفهوُعالمٌُُماُالمفكرأ ،معلومات عامة قد تكوف مبعثرة ُاحكامًُأيملكُرؤية

ُمخصوصة ُمجاالت ا فهناؾ فرؽ كبَت  ،عن ككبن يف ىذا الدكرة  .بُت اؼبثقف كاؼبفكرجدن
 .ال نتحدث عن اؼبثقفك نتحدث عن اؼبفكر 

 . فيو فرؽ كبَتنو فعبلن أل ؛ؽ بُت اجملالُتف نفرٌ أ ا ابتداءن من اؼبهم جدن  اذن إ



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٕٚ–ُُٔٛ٘] 
 

 .مالعالُُِ:العالقةُالثانية -

ر ذا عامل من علماء اؼبسلمُت كىذا مفكٌ ىقاؿ فيي  ؛ف بُت العامل كاؼبفكرقارى ا ما يي ا كثَتن كثَتن ا  كثَتن 
 ،بل اؼبفكر عامل ؛لة غَت دقيقةابى كىذه اؼبقى  ،بُت العامل كبُت اؼبفكر لابى قى فيػي  ،رم اؼبسلمُتمن مفكٌ 

اؼبسلمُت من  ءما لعلماة مر لو من اغبي  ،اؼبفكر عامل من علماء اؼبسلمُت ،اكالعامل قد يكوف مفكرن 
ريعة بالنحو كىبدـ علم الش بدع فيوحو كيي ص يف النَّ ف الشخص الذم يتخصَّ أفكما  ،اغبرمة
كيقدـ تصورات  كف اغبياةؤ كذلك الشخص الذم يتخصص يف شف ة،ا كلو قدسيَّ من ػعال ىيسم
ية ىو مسبلالرؤية اإل ىعل ربقيق االنسجاـ بُت مكونات اغبياة بناءن  ىكلية تساعد عل  لكرؤ 

 .من علماء اؼبسلمُت لو ما لعلماء اؼبسلمُت من القدسية عامل

من الفقهاء اشتغل بالفقو  ف كاف لدينا فقيوه إف ،ككذلك بعض العلماء قد يكونوف مفكرين
ق برامج حياتية ربقٌ  إىلربويل ىذه القضايا الفقهية ك مث اشتغل بقضايا الفكر  ،زبصص فيوك 

من كبار الفقهاء  فقيوه  -رضبو ا-فابن تيمية  ،رهو فقيو كمفكٌ ف اغبياة فؤك االنسجاـ بُت ش
 ،ابن حـز فقيو من كبار الفقهاء كمفكر من كبار اؼبفكرين ،مفكر من كبار اؼبفكرينىو أيضنا ك 

م ىناؾ فقهاء مل نع. كونات اغبياةمق بتحقيق االنسجاـ بُت ا تتعلَّ فكارن أك  لـ رؤ نو قدَّ أل ؟ؼباذا
ا كليس فقيهن  ىفهذا يسم ،يعٍت اعبوانب اغبياتية اؼبتعلقة بالفقو ،الفكرية بيشتغلوا باعبوان

 .امفكرن 

 ،ىذه مقابلة غَت دقيقة -عامل شرعي كمفكر شرعي-فكر ف اؼبقابلة بُت العامل كاؼبأفاؼبقصود 
 .كلكن ىذا عامل فقيو كىذا عامل مفكر ،بل الكل من علماء الشريعة
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ف ك ىناؾ مفكر بل  ،ا عصرياف اؼبفكر ليس شخصن أهمة ؽبذا الكبلـ الذم ذكرناه من النتائج اؼب
ض عن اؼبفكرين عرً اؼبفكرين اؼبعاصرين كيي  ىا يركز علا منَّ ف كثَتن أا يضن أمشكلتنا كبن  ،قدماء

نستخرج منو اعبوانب الفكرية ك رج تارىبنا كلبي  إىلف نذىب أهبب علينا كينبغي علينا  ؛القدماء
 .كثرىاأكما  ،اجملتمعاؼبتعلقة بالوجود ك  ،م اؼبتعلقة باغبياةىي ؤاربز ر ني ك  ،ؼبفكرين فيوا كالعلماء

ك نذىب أيت للمعاصرين أا كنكثر علمن أا ك كثر ربريرن الذين ىم أ ننا نًتؾ ىؤالء القدماءأمشكلتنا 
 .فكارىم كنشتغل بًتاثهمأكننقل أخرل مم إىل أ

[ تفضيل النشأتُت]ككتابو  ،[ـ الشريعةمكار إىل  ريعةالذَّ ]اين يف كتابو هصف الراغب األيعٍت مثبلن 
 .ياإلسبلم كرىذاف الكتاباف من أعظم كتب الف

مت رؤل كثَتة ألهنا قدَّ  ؛ياإلسبلم كرمن أعظم كتب الف مللماكرد [الديندنيا ك أدب ال]
 ا.كبَت فيه  رو دٍ نسجاـ بُت قى ربقيق االكيفية ق بطبيعة اغبياة ك تتعلَّ 

 ..()غَت كاضحطالبُيسأؿُسؤاالًُ

 يعٍت ض،تعار يف  ما، إىل آخره ،امفكرن  ،امفسرن  ،افقيهن  ،ينا: فبكن يكوف أشعر يجيبُالشيخ
من ىذه اعبهة ك  ،من ىذه اعبهة فقيوك  ،ممن ىذه اعبهة أشعر  ؛ؾباالت اغبكم عليو ـبتلفة

 .بُت اجملاالت ىناؾ تعارضليس  ،مفكر
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ُ.:ُالفيلسوؼالعالقةُالثالثة -

 ر كالفيلسوؼ؟اؼبفكٌ  ما العبلقة بُت

اؼبشكلة أف الفيلسوؼ مأخوذة من  ،تعريف الفيلسوؼر ك راجع إىل تعريف اؼبفكٌ  اىذا أيضن 
 ن مائيتر ؽبا أكثر مكً ذي ، ؼال يبكن أف تعرَّ اليت  الفلسفة من اؼبصطلحات الغامضةك  ،(الفلسفة)

 ..تعريف الفلسفةر ح بأنو يتعذَّ ارسُت صرَّ كثَت من الدَّ ك  ،كلها عليو مأخذك  ،تعريف

 ..()غَت كاضحطالبُيسأؿُسؤاالًُ

لكن ليس  ،يبكن أف ندرؾ بعض اػبواص؛ التعريف غَت إدراؾ اػبواص ،: نعميجيبُالشيخ
التعريف اعبامع يف  حديثنا اآلفك  ،لكن تقدمي تعريف جامع مانع ىذا مشكل، اػبواص الكلية

 .اؼبانع

ُُ:الفلسفةتعريف يف  لكن يبكن أف يقاؿك  ُىي ُُيلالتأمُ النظر ُوالمعرفةُفي ُالوجود شأف
 ،ا فقطتأملين  األف الفكر ليس نظرن  ؛بناءن على ىذا التعريف فالفلسفة غَت الفكرك  ،األخالؽُو
 .زيادةاؼبفكر فيلسوؼ ك  ،فاؼبفكر غَت الفيلسوؼ، يكاقع يتطبيق ينظر تأمل إمبا ىوك 

 يالتأصيل مبُت اعبانب النظر  ،الفكر هبمع بُت األمرينك  ،مب اعبانب النظر الفلسفة تغل   اإذن 
 .ةبُت تقدمي الربامج العمليَّ ك  ،مقعيدالتَّ 

أننا ك  ،جليةك  بصورة كاضحة يمن خبلؿ ىذه األفكار يبدك أف تعريف الفكر اآلف أخذ ينجل
أسعى اليت  قببلء من أىم اؼبقاصدىذا االك . د اػبواصؿبدَّ د اؼبعامل ك نتحدث عن مفهـو ؿبدَّ 
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ضبابية مفهـو الفكر ىي ك  ،كاقعنايف  امن مشكلة كبَتة جدن  إننا نعاين؛ ىذه الدكرةيف  إليها
ليست من ىي الفكر ك يف  فدخلت مسائل كثَتة ،ؽبذا اختلطت اؼبسائلك  ،مفهـو اؼبفكرك 

فمن اؼبهم  ،من الفكرىي مسائل كثَتة على أهنا ليست من الفكر ك يف  ل أناستدخَّ ك  ،الفكر
أف وبرر  ؛ىذا من أكؿ كاجباتو مبل البناء الفكر ، الدكرةىذه يف  ر ىذه القضيةأف كبرٌ  اجدن 

 .مفهـو الفكر ذاتو
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 ُالبناءُالفكريالمسأ ُلةُالثامنة:ُمفهـو
 

 الفكرمناء علينا تعريف الب يقبك  تعريف اؼبفكرك  يف علم الفكرتعر ك  انتهينا من تعريف الفكر
 ؟بناءن على التعريفات السابقة مفما ىو البناء الفكر  ،الذل ىو موضوع دكرتنا

 :بناءن على التوضيحات السابقة يقـو على ركنُت أساسيُت مالبناء الفكر مفهـو 

 ُتكوينُالعقوؿُالت ُلتأسيسُنظرةُشاملةُُيالركنُاألوؿ: ُكافية ُتأصيلية ُقدرة لديها
 .بينُكلُمكوناتُالحياةُاالنسجاـتحقيقُُوُ،المجتمعُوُللحياة

ة تصلح لتأسيس النظرة مفكرين لديهم رؤية تأصيلية تقعيديَّ ك  ارج أشخاصن : أف لبي الركن األكؿ اإذن 
 ية.اإلنسانبُت مكونات اغبياة  االنسجاـربقيق ك  ،اجملتمعك  الشاملة للحياة

ُ..()غيرُواضحُطالبُيسأؿُسؤاالًُ

لكنو علم من  ،-ما فهمت سؤالك ،مال أدر -ىو علم من العلـو  جرييب: العلم التَّ يردُالشيخ
 أمَّ ليس ك  السبيل إىل تكوين ىذا العقل ىو علم الفكرك  ،غَتىاك  ق بالعلـو التجريبيةالعلـو يتحقَّ 

ؾباالت ألهنم  ،علم العقيدة ال يوصل إىل ىذاك  ،ل إىل ىذاوصً ال يي  الفقهيالعلم  ،علم
 .أىداؼ ـبصوصةك  ـبصوصة

 ُتعميقُالعلمُُوُالوجودُوُالحياةُوُالمجتمعاضجُعنُرُالنُ صوُ :ُتأسيسُالتُ الثانيالركن
ُ.بهاُلدىُالناس
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يف  إمبا اؼبفكركف يسعوف إىل تأسيسوك  ،عقوؿ اؼبفكرينيف  ىذا العلم اؼبراد بو أف الفكر ال يبقى
 فالفكر بناءي ، علم الفكريف  اغبركيك  معو الدَّ  الركنفهذا ، اؼبسلمُتعقوؿ يف ك  ،عقوؿ اجملتمع

 .الواقعيف  إىل ربقيقها يه سع اأيضن ك  ،رات عن اغبياةتصو  ك  برامج
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 ُلموقفُمنُعلمُالفكرُأوُعلمُالحياة:ُاالمسألةُالتاسعة
 

ب هبب على األمة أف تنتدً  كر ىو علم من العلـو الشرعية اليت: أف علم الفخبلصة اؼبوقف
فكما أف  ي؛كاجب كفائيف  رةمو فاألمة مقصٌ تعل  يف  ب طائفةفإف مل تنتدً  ،مومنها طائفة لتعل  

فكذلك علم الفكر علم  ؛بد من تعلمو على طائفة من األمة الفقو علم من العلـو الشرعية ال
اؼبسلمُت يف  بد أف يكوف الاليت  كما أف النحو علم من العلـو الشرعيةك  ،من العلـو الشرعية

 مُت علماءه اؼبسليف  أف يكوف بدَّ  ال من العلـو الشرعية اليت فكذلك علم الفكر علمه  ،علماء بو
 .تعلم علم العقيدة أك الفقو أك النحو أك غَتىايف  تفريط فيو فهو كالتفريط مأك  ،بو

بناءن على ف ،علم الفكر بناءن على تعريفنا لو ،بد أف ندركها الاليت  ىذه النتيجة من أىم النتائج
  فرضه  ،األمةعمـو كاجب على  يشرع ل أف علم الفكر علمه رناه يتحصَّ قرَّ  مالذ تعريفال

 سمه إمبا ىو قً ك  ،ا للعلـو الشرعيةيمن فالفكر ليس قسً  -نتيجة مهمةىي ك -بناءن عليو ك  ي.كفائ
إمبا يقاؿ أف العلـو الشرعية تنقسم ك  ،العلـو الفكريةك  ل بُت العلـو الشرعيةقابى ال يي  يعٍت، منها

 .منها علم الفكرك  إىل فركع

يف  يقاؿ أنت متخصص ،ؽبا إوباءات غَت جيدةاليت  منو ندرؾ أف اػبطابات الكثَتة اؼبوجودةك 
 األنو يوصل رسالة أف الفكر ليس علمن  ؛ىذا اإلطبلؽ خطأ علم الفكر؟يف  أـ علم الشريعة

 .فبل يصح أف يقاؿ ىذا ،الفكر من العلـو الشرعيةك  ،اشرعين 
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ألننا  ،الفكراعبامعة تتعلق بعلم يف  اقيم أقسامن علينا أف ني  يمن النتائج اؼبهمة أنو هبب أك ينبغ
بد أف  فبل ،الشريعةيف  كاجبة علينا ااعبامعة للعلـو الشرعية باعتبارىا أمورن يف  اإذا أقمنا أقسامن 

علم )اآلف أستخدـ مصطلح  أنا ،(علم اغبياة)أك  (علم الفكر)اعبامعة يسمى يف  انقيم قسمن 
قاـ ىذا بد أف يي  فبل أجود، (علم اغبياة)بل  ،عنو ابل أنا لست راضين  ،ارجبناءن على الدَّ  (الفكر

 .سمالقً 

 ،علم الفكر معهايف  بد أف تقاـ دكرات العلـو الشرعية فبليف  اؼبساجديف  كما تقاـ دكراتك 
فنكوف  مل ندخلو فيهاك  أغفلنا علم الفقو مثبلن ك  فإذا أقمنا دكرة ،ألنو علم من العلـو الشرعية

سنكوف مذمومُت ألننا دخل فيها علم الفكر مل ني ك  فكذلك إذا أقمنا دكرة ،بذلك مذمومُت
 .علم من العلـو الشرعيةيف  فرطنا

كل ذلك بعد تعريفنا لعلم الفكر بعد أف ك  ،ة للعيافجليَّ ك  كبن أماـ حقيقة شرعية كاضحةإذنا 
 . مواقفنايف  رىا فسنكوف متناقضُتفهذه نتيجة ضركرية إف مل نقرٌ  ،سبقتاليت  رناه بالصورةحرَّ 

 

ف أك  ،مبا ىو قسم منهاإا للعلـو الشرعية ك علم الفكر ليس قسيمن أف فنا عند قضية طيب توقَّ 
 .ا ىو عامل من علماء الشريعةمبإك  ،بل للعامل الشرعيقابً اؼبفكر ليس مي 

 :ذا اؼبوقف ىبالفو صنفاف من الناسى

 .ا لود يف كبلمو ذمن نبية الفكر كردبا يرً أل من من يقلٌ  :وؿالصنفُاأل
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 :دلةأثبلثة  ىىذا اؼبسلك اعتمدكا علكالذين سلكوا 

كنتيجة من نتائج العقل  ،مل اضأالت ىالفكر علم عقلي مبٍت علف علم أ :وؿالدليلُاأل
ف أال يصح  :عليو بناء وافقال ر،اؼبفكٌ  ىناؾ نصوص شرعية يعتمد عليها تكليس ،اإلنساين

 .علـو الشريعة إىلننسب ىذا 

 ،فعلم الفكر فيو مادة شرعية كبَتة ؛ر ناقصتصو   ىعل مبٍت  نو كلكن ىذا الدليل غَت صحيح أل
ككل النصوص اليت تتعلق دبقصد كجود  ،اإلنساففكل النصوص اليت تتعلق بطبيعة خلق 

نظمة ككل النصوص اليت تتعلق باأل ،داب كاالخبلؽككل النصوص اليت تتعلق باآل ،اإلنساف
 .كف شرعي فكرم كبَتز ا ـبنيفلد ،علم الفكركلها داخلو يف ،  االجتماعية كالسياسية كغَتىا

نتجو اؼبفكركف اؼبعاصركف من فكر فوجد أ مافينظر  ظراالنَّ  أفَّ االستدالؿ  ب ؽبذاوجً مي ػال
كلكن  ،ق بالفكرنو ال توجد نصوص شرعية تتعلَّ أفظن  ،ك قليلةأنصوص الشريعة فيو منعدمة 

على كاقعو فواقعو مرير  كبكم عليو بناءن ال  ذا أردنا أف كبكم على الفكرإف ؛ليس كذلك مراأل
                           .الدليل األكؿ غَت صحيح اذن إ .ف يكوفأينبغي  ره كبناء على ماكإمبا كبكم بناء على تصو   ،جدا

 .ئمة السلف كالعلماء اؼبتقدمُتأف ىذا العلم غَت معركؼ عند أ :الدليلُالثاني

 نعم ؟نو غَت معركؼ باظبوأ ؟ماذا تقصد بغَت معركؼ: قاؿنو يي إف ؛كىذا الدليل غَت صحيح
 غَت دقيق كغَت نو اسم أصبلن أككبن قلنا  ،كىذا االسم حادث ،غَت معركؼ باظبو ،صحيح
بل ىناؾ علم بو  ؛نو غَت معركؼ يف مسائلو فهذا غَت صحيحأف كنت تقصد إك  .مناسب

كابن تيمية كابن القيم ف  ك اء اؼبفكر هالفق ،كمعرفة كبَتة جدا خاصة يف كتب العلماء اؼبفكرين
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ُصفهاين كاؼباكردم كغَتىم كثَتكابن حـز كالراغب األ اؼبادة الفكرية موجودة كلكنها تسمى ،
       .باسم غَت اسم الفكر

ب طر يتسبَّ نو علم خً أ :ركف منوك اؼبنفٌ أ ركف من علم الفكربو اذٌ  الذم استدؿَّ  الدليلُالثالث
 .ةالشباب عن اعبادَّ يف اكبراؼ الكثَت من 

 م على الفكر بناءن كى نو حى أعلى مقدمة خاطئة كىي  مبٍت   ألنو ؛كىذا االستدالؿ غَت صحيح
بل ىو كاقع  ،اكاقعو ليس جيدن  -سبلمي خاصةاإل-ف ف الفكر اآلأككبن نقوؿ  ،على الواقع

ضرر بكثَت من الشباب  إىلنو ردبا يؤدم أكصحيح  ،سبلميف يف الفكر اإلو كبن متخلف، مرير
فيتأثر  ك غَتىاأ اثيٌ دى اغبى  ك الفكرأ لماينٌ العً  الفكرشهرة ىو ال ىم يلقذك الأف اؼبشتهر أل

 .كاقع علم الفكر إىلعلم الفكر لكن راجعة  إىلفاؼبشكلة ليست راجعة  الشباب،

ره كمنطلقاتو تصو   ىعل مبا بناءن إكاقعو ك  ىعل علم الفكر ال كبكم بناءن  ىف كبكم علأردنا أا ذإك 
و م  ذ ىفقوف علم كبن كلنا متَّ ذكاقعنا ال ىعل بناءن  الفكر ىعل ليل حكمه ا الدَّ ذكى ،ةالكليَّ 

 .ص منوخل  ككجوب التَّ 

 .ركف منوعلم الفكر كاؼبنفٌ  ركف منذٌ اعتمد عليها ا دلة اليتبرز األأه ذى

فهناؾ اذباه هبعل علم الفكر ىو ، يغلوُفيُعلمُالفكرُويجعلوُفوؽُمنزلتو :الثانيالموقفُ
لك قوؿ ذ ىعل األمثلةكمن  ،سبلمية فبا ىي فيواإل ةمص لؤلكىو العلم اؼبخلٌ  ،كجب العلـوأ

ك من أكؽبم أكىو من  ،مفكر جزائرم، سبلـ الكباررم اإلكىو من مفكٌ  ،مالك بن نيب
يعٍت مشكلة -ف مشكلة كل شعب ىي يف جوىرىا مشكلة حضارتو إ: "يقوؿ ،طيهممتوسٌ 
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ية كما مل اإلنسانحداث األ إىلك وبل مشكلتو ما مل يرتفع أف يفهم أكال يبكن لشعب  ،-فكره
ف اؼبشكلة اغبقيقية يف كل أا يقوؿ ذن إ "،ك هتدمهاأاغبضارة  ق يف فهم العوامل اليت تبٍتيتعمَّ 

كيف  ،بل مشكلة الشعوب يف حضارهتا ؛لكذا ليس كذف ىأمع  ،الشعوب ىي يف حضارهتا
 .كلكنها ليست ىي اؼبشكلة الوحيدة ،ىي مشكلة من اؼبشاكل ،دينها كيف غَتىا من اجملاالت

اػبركج من األزمة كمن اؼبشاكل كمن التخلف يكوف  كأف ،ككذلك اػبركج ال يكوف دبجرد الفكر
كالعقيدة الفقو علم  ،اجملاالت األخرل الشرعية األخرل ،بالعلـو األخرلكيكوف  ،بالعلم كالفكر

 .كغَتىا من العلـو

 .الفكر فوؽ منزلتو اليت ىو عليها عطياؼبقصود : أف ىذه اؼبقولة توصل رسالة تي 
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 ُ؟:ُىلُعلمُالفكرُعلمُعصريُّسألةُالعاشرةالم
 

 ؟ ىل علم الفكر علم عصرٌم يعٍت حدىثى يف عصرنا فقط

ألف  ؛ىو علمه عصرمٌ  نعم: سم: إف قيًصدى من حيث اللقب كاالقاؿاعبواب على ىذا العنواف يي 
 اكإف قيًصدى من حيث اؼبضموف فهو ليس علمن  ،مُتىذا اللقب هبذا اؼبعٌت غَت موجود عند اؼبتقدٌ 

 .اصرين ع

 بعض مسائل ،ث: قسم قدمي كقسم حادً سمافعلم الفكر من حيث اؼبضموف قً  :كإمبا نقوؿ
 ،اإلنساففهناؾ مسائل فيما يتعلق بطبيعة كجود ؛ الفكر قديبة كبعض مسائل الفكر حادثة

كالقيم كاؼببادئ اليت يلتـز  ،كطبيعة األخبلؽ اليت يعتمد عليها ،ككظيفتو يف الوجود ،كأصل نشأتو
 .اث فيها علماء اإلسبلـ كثَتن ىذه موضوعات قديبة ربدَّ  ،اهب

: بطبيعة فيما يتعلق مثبلن  ،ها علماء اإلسبلـفيث كلكن ىناؾ موضوعات فكرية حادثة مل يتحدَّ 
ىذه  ،كطبيعة النظر فيو ،مثبلن  يالنظاـ الديبقراط ،يطبيعة النظاـ السياس ،اغبضارة الغربية العبلقة

 .فو رية مل يتحدث فيو العلماء السابقموضوعات عص

 كمن ،ممن حيث اللقب ىو عصر  ؛فيو من التفصيل بدَّ  ب عليو الللجواذا ىذا السؤاؿ إ
 .ىل قسمُتإحيث اؼبضموف ىو ينقسم 
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 ُالنصوصُالشرعيةفيُُي:ُالمخزوفُالفكُرديةُعشراالمسألةُالح
 

تتعلق اليت  فكل النصوص ،اإلسبلميالنصوص الشرعية كىف الًتاث يف  كبَت  مىناؾ ـبزكف فكر 
كدببادئ  اإلنساف كبأخبلؽ اإلنسافكهبدؼ  اإلنسافكما ذكرنا كبوظيفة   اإلنسافخبلق 

قساـ أق بطبيعة الوجود كبتتعلَّ اليت  ككل النصوص ،ىذه كلها موضوعات فكرية ،اإلنساف
 كاليتتتعلق باؼبعرفة كمصادر اؼبعرفة اليت  ككل النصوص ،نصوص فكريةىي  الوجود ككبو ذلك

كلها نصوص فكرية ، يعٌت قوؿ   -ا بإذفقاء القادـ لاليف  معنا سيأيتكما -شارات إفيها 
ىل إيؤسس  ألنو مر ىذا نص فك (وفُدنياكمُؤعلمُبشأنتمُأ: )كسلم صلى ا عليو النيب

ا يضن أاغبديث، ىذا  (سلمأواُمنُاحصُُ: )صلى ا عليو كسلم النيبكقوؿ  ،اؼبنهج التجرييب
 .كغَتىا من النصوص ،حصاءعلى نظاـ اإليعتمد  ألنو منص فكر 

 .اكرية كثَت جدن القضايا الفيف  للنصوص الشرعيفاؼبخزكف 

ا خرج متونن فني  ،ف نقـو جبمعها كترتيبها كتنسيقهاأ ىذا العصريف  فو علينا كبن اؼبسلمالواجب 
ف أهبب علينا  [حكاـحاديث األأيف  بلوغ اؼبراـ] -رضبو ا-خرج ابن حجر أكما   ،فكرية

ىل إبواب ك أىل إق ىذه النصوص كنقسمها حبيث ننسٌ  ،ديث الفكريةاحاأل رجزبي ب طائفة نتدً ن
ا فكرين  ف كبقق بناءن أردنا أذا إبد من القياـ هبا  الاليت  من الواجبات ألهنا ؛مباحثىل إك  فصوؿ

 الشرعيصبع اؼبخزكف ىي اليت  بد من القياـ هبذه اؼبهمة فبل ، عن غَتها مستقبلن سبلمين إ
 .القضايا الفكريةيف للنصوص 
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 ،من القضايا الفكريةتراثهم يف  ق دبا طرحو علماء االسبلـلعفيما يت يا اؼبخزكف الًتاثيضن أ
 واالقضايا الفكرية ليسيف  ف الذين ربدثواأل ؛السلفيكسع من اؼبخزكف أىنا  الًتاثيكاؼبخزكف 

كغَتىم ؽبم كبلـ   كاؼباتريديةمبا ىم علماء الكبلـ من اؼبعتزلة كاالشاعرة إعلماء السلف فقط 
 الدين كاصل الدينمثل القضايا الدينية الكربل فيما يتعلق بطبيعة ىي  كالقضايا الفكرية ،كثَت

فاألصوؿ الكبلمية اليت يعتمد عليها اؼبعتزلة كيعتمد عليها األشاعرة  ،ةديَّ قى تذكب فيها الفركؽ العى 
فهذه القضية عند كل  ،يف النظر إىل الوجود يف أنو ينقسم إىل غيبو كشهادة اال تؤثر كثَتن 

 .اؼبسلمُت

 ،يف القضايا العقدية اأقصد أف األصوؿ الكبلمية أك األصوؿ العقدية يذكب تأثَتىا كثَتن  
مثل ما قلنا يف علمى الدين  ،فيمكن أف نستفيد من صبيع اؼبذاىب العقدية يف القضايا الفكرية

 فإفَّ ًعلمى الدين تذكبي فيًو القضايا العقدية كثَتا.
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 ُفكرأىميةُعلمُالُعشر:ةُالثانيةُالمسأل
 

ف اآل ،ثنا بإصباؿ من غًَت أدلةكلكن ربدَّ  ،كبن ربدثنا عن أنبية علم الفكر يف الكبلـ السابق
 .البناء الفكرم باألدلة التفصيليةنريد أف نثبت أنبية الفكر ك 

 :يدؿ على أنبية الفكر أموره كىًثَتىةه ميتػىعىد دىة

 اكمعٌت ىذا األمر أف اإلسبلـ دينه ُشييويل كليس دينن  ؛اإلسالـُةموليُ تحقيقُشُُ :األمري األكؿ
ق تتعلَّ  امنظومة كبَتة جدن  ،، ىو دين عمبلؽق بكل اغبياةإمبا ىو دينه ُشييويله يتعلَّ  ،فقط اتػىعىبيدين 

 اإلنسافببٍت ًجنًسًو كعبلقة  اإلنسافبواقعًو كعبلقة  اإلنسافبػًرىبػ ًو كعبلقة  اإلنسافًبعبلقة 
فاإلسبلـ  ،باؼبخلوقات اإلنسافبالكوف كعبلقة  اإلنسافبا كعبلقة  اإلنساف، عبلقة بنفسو

اًملةجاء ليؤس   كإمبا ىدفوي  ،م فقطرهباًس بالنَّ  مل يكن ىدؼ اإلسبلـ تعريفى  ،س منظومةن ميتىكى
 اغبقَّة. يةاإلنسانتعريفهم بطرًؽ اغبياة اؼبناسبة ليحققوا  ام كأيضن برهبتعريفي الناس 

ُشويل  لكل اغبياة، فإذا كاف اإلسبلـ ديننا ُشولي ا لكل اغبياة فعلم الفكر علمه  إلسبلـ دينه فا
، ؼباذا؟ ألنو وبقق قدرنا من ىذه الشمولية  .كاجبه

كىو من أشهر اؼبفكرين اإلسبلميُت اؼبعاصرين من علماء ، -رضبو ا-يقوؿ فريد األنصارم 
اإلسبلـ دين كجودم؛ دبعٌت أنو " !،انظركا إىل العبارة "ودمٌ جي كي  دينه اإلسبلـ " :يقوؿ ،اؼبغرب

 :ا على األسئلة الوجودية اػبالدةيبن  منو ؾبي يف موقع معُتَّ  اإلنسافكيضع  ،ا للوجودـ تفسَتن يقدٌ 
 ؟".كؼباذا ؟ككيف ؟كإىل أين ؟من أين
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ألنو وبقق ىذا  ؛فعلمي الفكر كاجبه من الواجبات ،إذا كاف اإلسبلـ ديننا كجودي ا هبذا اؼبعٌت
 .اؼبعٌت الوجودم

 

تحقيقُمقصٍدُمنُمقاصدُالشريعةُوالتيُىيُالحياةُ :األمر الثاين فبا يدؿ  على أنبية الفكر
 اإلنسافبربو، جاء إلصبلح عبلقة  اإلنساففاإلسبلـ كما أنو جاء إلصبلح عبلقة  ؛الرشيدة

ية اإلنسانق فيو قيم يث تتحقَّ ا، حبمن ا مكرَّ ف يعيش فيو إنسانن أل بواقعو، كإنشاء كاقع يصلح
 ل.الكرب 

كأنتم تعلموف ضركرات  د،احاإلسبلـ جاء لتحقيق ىذا كىذا، كليس لتحقيق غرض ك  اإذن 
ثبلث ضركرات من ، سب( كالنفس)النَّ  سلاإلسبلـ اػبمسة: حفظ الدين كالعقل كاؼباؿ كالنَّ 

ىذه ؽبا تعل ق بالواقع  حفظ النسل كالنفس كاؼباؿ،  ،ق بالواقعىذه الضركرات كاقعية، ؽبا تعل  
 .كىذا يدٌؿ على أف اإلسبلـ جاء لتحقيق الواقع كاغبياة الرشيدة اؼبهمةكبَت، 

فإف اإلسبلـ حضارة أعطت : "يقوؿ يف كلمة موجزة [،اإلنسافإنسانية ]يقوؿ مارسيل يف كتابو 
ا من اغبقائق األكلية اليت مت عددن اجملتمع، كقدَّ دت بدقة مكانو يف كحدَّ  ،ا للفردا خاصن مفهومن 

كما أف ىذه اغبضارة مل تقدـ فقط مسانبتها التارىبية اػباصة يف   ،ربكم العبلقة بُت الشعوب
على تقدمي حلوؿ للمشاكل الرئيسية لؤلفراد  -راهتارب  كؽبا مي - االثقافة العاؼبية كلكنها تؤكد أيضن 
 ".ثَت االضطرابات يف العامل اؼبعاصريت تي كاجملتمعات كاؼبشاكل الدكلية ال



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٖٗ–ُُٔٛ٘] 
 

ىذا رجل نصراين يعًتؼ لئلسبلـ هبذه اػباصية كأنو دين ُشويٌل كدين يريد أف وبقق حياة 
 .ييوصل لذلك ىو البناء الفكرم الراشد كمن أقول ما .الراشد اإلنسافـبصوصة تناسب حياة 

فنتيجة لشمولية اإلسبلـ، أف  ؛اإلسالميةالهويةُُتحقيقُالتمي زُاإلسالميُأيُْ :األمر الثالث
ز اؼبسلم يف ذاتو عن ا اإلسبلـ قصد أف يبيٌ اإلسبلـ قصد إىل أف يستوعب حياة اؼبسلمُت، أيضن 

ز اجملتمع اؼبسلم عن غَته من اجملتمعات، ألهنا رؤية ُشولية ال يبكن أف زبتلط بغَتىا، غَته، كيبيٌ 
 .ق الشموليةإذا اختلطت بغَتىا ال تتحقَّ ف

اؽبوية دليبلف:  هز كعلى ىذمي  كمن أقول األدلة اليت تدؿ على حفاظ اإلسبلـ على ىذا التَّ 
وية ربقيق اؽب ،ربقيق التمي ز الء كالرباء من رسائلها الفكريةفعقيدة الو  ؛عقيدةُالوالءُوالبراء

 .اإلسبلمية

ا من رسائلو الفكرية ربقيق يضن أفتحرمي التشبو بالكفار  ،وُبالكفارشبُ تحريمُالتُ ُ:كالدليل الثاين
 .كربقيق التميز االسبلمي ،سبلميةاؽبوية اإل

 .سبلميةكفكرة اؽبوية اإل ،سبلميظهراف بقوة فكرة التميز اإلفهذاف الدليبلف يي 

بل ىو شامل لكل  ،فقط باألخبلؽا كليس خاصن  ،ا بالعقائدسبلمي ليس خاصن فالتميز اإل
التميز  ،الوجود إىلالتميز يف النظر  ؛لكل مظاىر اغبياة سبلمية شاملةاؽبوية اإل ،مظاىر اغبياة

التميز يف شكل البنياف كالعمارة  ،يف اؼبلبس كاؼبطعم كاؼبشرب التميز ،يف اؼبصطلحات كمعانيها
ياـ ازدىارىا متميزة يف كل ىذه أسبلـ كانت حضارة اإل  ،كشكل اغبدائق كاؼبنتزىات كغَتىا
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يف طريقة  حىت ،يف طريقة الفن كالرسومات حىت ،نتزىاتيف اؼب حىتك يف اغبدائق  مور حىتاأل
 .البنياف ككيف يقاـ

شكاؿ األ :شيئُت ىسبلمية كانت عادة تركز علفالرسومات اليت كانت تقاـ يف اغبضارة اإل
ال يف العصور اؼبتأخرة خرجت إكليست فيها رسومات للحيوانات  ،شكاؿ النباتيةاؽبندسية كاأل
ما العصور اؼبتقدمة كانت الرسومات اليت يعملها أ ،اغبيواناتسود كبعض لنا بعض األ

 .شكاؿ ىندسيةأك أشكاؿ نباتات أما إ ،اؼبهندسوف اؼبسلموف

سبلمية ؽبا ىوية خاصة زبتلف عن ىوية اغبدائق اإل ف اغبدائقأكقد ذكر بعض الباحثُت 
فاغبدائق  ؛ين للجنةآالقر كؿ استلهاـ الوصف علم األمى ػال :سبلميةكمن معامل اغبدائق اإل ،لخر األ
كانوا   ،اكي كاجملالس كالركائح بطريقة معينةترائك كاؼبشجار كاؼبياه كاألكوف فيها األتسبلمية اإل

ك أليت جذكر الشجر بالذىب بل يف بعض اغبدائق يف االندلس طي  ،يستلهموف طريقة اعبنة
ـه  ؟ؼباذا ،صفرباللوف األ  .يف طريقة شكل الشجرة سبلمية حىتإىوية  ،شجار اعبنةأل استلها

 ،سبلـيف حدائق اإل ةخر رشادية اليت تدعو للتأمل كالتذكَت باآلكثرة النصوص اإل  :علم الثاينمى ػال
 .سبلميةإهنا ىوية رشادات ألموجودة ىذه اإل يف األندلس كغَتىا

ىناؾ يف  ،ك حصوؿ اػبصوصية يف اغبديقة العامةأدائق اػباصة اغب ىعل صاغبر  :اؼبعلم الثالث
يعٍت ما يدؿ  ،نوع من اؼبنتزىات اػباصةىناؾ ياـ االزدىار كاف أسبلمي اغبدائق يف العامل اإل

شتهرة جدا كىذه م ،ك الرجل تكوف لو حديقة يف بيتوأ ،ه كعائلتوؤ بناأالرجل ك  ،اػبصوصية ىعل
: ندلسيف األحد اؼبهتمُت باغبضارة االسبلمية أكي دي يقوؿ جيمس ،الرؤية االسبلمية ىعل بناءن 
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طلق يراد بو القرف اػبامس عشر كالسادس عشر اؼبصطلح إذا أي  ىذا-نظر عصر النهضة "
 ااعتبار القصر تابعن  إىلاؼبسلموف  اؿى بينما مى  ،لة لفن العمارةهنا مكمٌ أ ىللحديقة عل ،-اؼبيبلدم
ف ىذا أالنص  اؼبقصود هبذا "،اكمل يكن التوفيق بُت ىاتُت النظريتُت سباـ اؼبعارضة فبكنن  ،للحديقة

 .يف اغبديقة حىت لئلسبلـف ىناؾ ىوية أاؼبهتم بقضايا اغبضارة اكتشف 

هنا أمم اؼبتحدة فحكموا جاءت عبنة من األ)أردنة(، كؽبذا ؼبا اختلفت تركيا كبلغاريا علي مدينة 
هنا مدينة أفقالوا  ،ةسبلميإطريقة  كطريقة الفن فيها هنم كجدكا طريقة البنياف فيهاأل ؟ؼباذا ،لًتكيا

 .نياف كالفنيف البي  سبلمية حىتاؽبوية اإل ؛تركيا إىلب ذىسبلمية تإ

ُسالـواإلُ،ولكلُدينُتميزُخاصُ،فُلكلُدينُىويةإُوُ،فُلكلُحضارةُىويةأفالخالصةُ
ُ.لوُىويةُولوُتميزُخاص

اغبديث العلم ]ذكر ىذا النص يف كتابو  ،ظنأىذا عامل من علماء الكيماء ك يقوؿ غستانسيو 
ا فهم كفقن م نظرة يي أللعامل  ر كوين  لكل حضارة من اغبضارات تصو  : "يقوؿ [،من منظور جديد

حمة بُت يف حضارة ما ىو الذم وبدد معاؼبها كيشكل الل   السائد كالتصور ،مقيَّ كيي  يءؽبا كل ش
 :التعبَت ف صحَّ إماـ حقيقة فلسفية أ كبن إذنا "،لي منهجيتها كيوجو ترتيبهاكيبي  ،عناصر معارفها

 ألنوف هنتم باعبانب الفكرم أبد  سبلـ فبلق ىوية اإلف كبقٌ أردنا أذا إف ،لكل حضارة ىوية فَّ أ
 .ىو الذم يتعلق باعبانب اغبضارم كالواقعي كالتطبيقي

 (،اؽبوية االسبلمية)ىم اؼبراجع يف ىذه القضية أنبية الفكر بأ ىلبتم ىذا الدليل الثالث عل
 : ىناؾ مراجع مهمة
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 .الفاركقي إلظباعيل [اغبضارة االسبلمية : ]أطلسكؿاؼبرجع األ -
 .لراغب السرجاين ؟[ماذا قدـ اؼبسلموف للعامل: ]كالكتاب الثاين -

 اؼبعٌت ،سبلمية اليت زبص اغبضارةمعامل اؽبوية اإلمن  اعددن  اإلنسافيف ىذين الكتابُت هبد 
 .اقن بدثنا عنو ساالذم رب

 ..كؿ من الدكرةلدينا يف اعبزء األ اىذا م

 كا أعلم، كصلى ا كسلم على نبينا ؿبمد، كعلى آلو كصحبو أصبعُت..
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 بسمُاهللُالرحمنُالرحيم

كعلى آلو كصحبو  ،كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت ،اغبمد  رب العاؼبُت ِ*
 أصبعُت.

 .ةبعيُ صُمنُالتُ خلُ التُ كىو  :من األمور الدالة على أنبية البناء الفكرم الرابعتوقفنا عند األمر 

كسيطرة الركح  ،فنتيجة ؽبزيبة اغبضارة اإلسبلمية كانتصار اغبضارة الغربية على العامل اإلسبلمي
ظهرت آثار ذلك يف التبعية للحضارة الغربية  ،هنزامية على كثَت من شباب العامل اإلسبلمياال

فكرىا كمذاىبها كمدارسها كمصطلحاهتا  يف  من األشياء؛ فأصبح تقليد اغبضارة الغربيةيف كثَت
 شائع االنتشار بُت شباب اؼبسلمُت.

من علماء  منها كثَته  اشك -ةصوريَّ بعية التَّ ة كالتَّ كىي ظاىرة التبعية الفكريَّ -كىذه الظاىرة 
فيو على ىذه  نصَّ  ،أليب األعلى اؼبودكدم كغَته كبُت أيديكم كبلـه  ،اؼبسلمُت اؼبعاصرين

 ،بة نوعاف: غلبة حسية كغلبة معنويةلى األعلى اؼبودكدم بعد أف ذكر أف الغى  ويقوؿ أب ،الشكول
كاؼبسلموف اليـو يعانوف ىذه العبودية "يقوؿ:  ،كأف العبودية للغَت نوعاف: حسية كمعنوية

كمنها ما يقٌل  ،-ةة كاؼبعنويَّ اغبسيَّ -دية بنوعيها صبيعنا ن أكطاهنم ما توجد فيو العبو فمً  ،اؼبضاعفة
كمن سوء اغبظ أنو "يقوؿ:  ،"فيو جانب العبودية السياسية كيرجح جانب العبودية اؼبعنوية

جهتُت ليست ؽبم على ظهر األرض رقعة إسبلمية كاحدة مستقلة سباـ االستقبلؿ من الوً 

                                                           
ُ https://goo.gl/FDVNgV بدايةُالمحاضرةُالثانية،ُرابطُيوتيوب:ُٕ
 

https://goo.gl/FDVNgV
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حصلت ؽبم فيها اغبرية كاالستقبلؿ السياسي فهي كأما الببلد اليت قد  ،السياسية كاؼبعنوية
ليست متحررة من رقبة العبودية الفكرية؛ فها ىي ذم مدارسهم كمكاتبهم كبيوهتم كأسواقهم 
كؾبتمعاهتم كحىت أجسامهم كأشخاصهم تشهد كلها بأنو قد استولت عليهم حضارة الغرب 

إال بعقوؿ غربية كال يسلكوف إال  فهم ال يفكركف ؛هو كأفكاري و كآدابي هم علومي كامتلكت نفوسى 
 ."دىا ؽبم الغربالطرؽ اليت مهَّ 

ا كإ يف بعض عباراتو  ف كافىذا النص نص مؤمل كىو يكشف عن اغبقيقة إىل حد مقارب جدن
 اؼبسلمُت كذلك. وىم بأف كلَّ يي  غلوه 

هم كذلك؛ لكن ىذا الوصف ىو الظاىر األغلب على عمـو ليس اؼبسلموف كل   واغبقيقة أن
يف  نشهدىا شة اليتة للحضارة الغربية اؼبتوحٌ بعيَّ التَّ ت يف ببلد اؼبسلمُت فاستقرَّ  ،ببلد اؼبسلمُت

يف  يقوؿ حسن حنفي ،اثي العلمايندى ة حىت بعض رموز اػبطاب اغبى بعيَّ بل قد أقٌر بالتَّ  ،عصرنا
بل ىو  ،ر مصرممفكٌ  ،حسن حنفي ىو أحد أشهر األقطاب اغبداثية العربية ،عبارات مؤؼبة

كنصر  ،كحسن حنفي ،راكوفأكؿبمد  ،ثالث أربعة من أشهر اغبداثيُت العرب؛ ؿبمد اعبابرم
ن ىؤالء األقطاب مً  ،العامل العريبيف  ة شهرةاثيَّ دى األربعة أكثر األقطاب اغبى  ؤالءى ،حامد أبو زيد

الفكرية يف عبارات مؤؼبة وبكي فيها مقدار االسًتبلب الواقع يف اؼبذاىب يف  حسن حنفي يقوؿ
 ،حضارية للغَت كبَتة من ثقافتنا اؼبعاصرة إىل ككاالتو   لت ساحةه ربوَّ "يقوؿ:  ،الفكر العريب

: إىل أف يقوؿ "،نيويةامتدادنا ؼبذاىب غربية اشًتاكية ماركسية ليربالية قومية كجودية كضعية بً 
 يكن لو مذىب ينتسب ا إذا ملا أك فنانن من ػحىت مل يعد أحد قادرنا إىل أف يكوف مفكرنا أك عال"

 .؛ يعٍت مذىب من اؼبذاىب الغربية"إليو
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ا ف اغبضارة الغربية اؼبتوحشة استولت على كثَت من أ ،كىذه اغبقيقة مقاربة إىل درجة كبَتة جدن
 عقوؿ الشباب العريب كاؼبسلم.

قُالبناءُالفكريُأفُنحقُُّ:ومنُأقوىُاألسبابُالتيُتخّلصناُمنُىذهُالتبعيةُالمؤلمة
 ؛ كبناء عليو فهذا األمر يدؿ على أنبية البناء الفكرم كضركرتو. الصحيح

 

ُاألمرُالخامس:ُالقدرةُعلىُاإلقناع.ُ

ؼباذا؟ ألف الواقع مليء  ،عصرنا اغباضر يف أشد حاجة إىل اإلقناع من أم كقت مضىيف  فنحن
 ،أيها السلفي ،أيها اإلسبلمي ،بالتصورات اؼبنافسة لك؛ أنت لست كحدؾ أنت أيها اؼبسلم

فالشاب يسمع أفكارنا كثَتة كيقف  ،صورات كاؼبذاىبكإمبا العامل اآلف مليء بالتَّ  ،لست كحدؾ
قنع هبا من حولك كتي  ،قنع هبا نفسكة تي لك من طريقة إقناعيَّ  بدٌ  ذنا الإ ،دةعلى تصورات متعدٌ 

 إىل ذلك فبلأف نصل فإذا أردنا  ،الةىذه التصورات الضَّ يف  من شباب اؼبسلمُت حىت ال يقعوا
 بد أف كبقق البناء الفكرم. 

أنت اآلف لست اؼبتفوؽ كلست األقول  ،قدـر كالتَّ حض  لم كالتَّ أيضنا أف ىناؾ من يفوقك يف العً 
نياف اغبقيقي؛ كبناء عليو فأنت ال سبلك القوة اإلقناعية إال دبا كلست األضبط من جهة البي 

ىناؾ  ،يف الواقع؛ ألف كجودؾ يف الواقع ضعيفجج كليس دبا لديك من كجود لديك من حي 
كأنتم تعلموف أف اغبضارات اؼبنتصرة تؤثر يف  ،أفعالو كليس دبجرد أقوالوبقنع الناس أقول منك يي 

فاغبضارة اإلسبلمية ؼبا كانت حضارة منتصرة كثَت  ،كثَت من األطراؼ حوؽبا دبجرد انتصارىا
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على أفكار اإلسبلـ أك بناء  ٌَتت من أفكارىا بناءن غ -األدياف الوضعية-ة من اؼبذاىب الوضعيَّ 
غَتكا من ذلك فظبعوا بعقائد اإلسبلـ كإمبا  ،على عقائد اإلسبلـ مع أف اؼبسلمُت مل يصلوا إليها

 .-كسيأيت إف شاء ا معنا يف اللقاء كيف حصل ذلك-

بد لك من أدلة أخرل  كإمبا ال ،عناقنً عليو فوجودؾ ليس كجودنا مي  كبناءن  ،إذنا أنت لست األقول
       ؼبن حولك من شباب اؼبسلمُت.ربقق اإلقناع لنفسك ك 

كىناؾ شكاكل كثَتة من  ،مؤثر كثَتنا يف شباب اؼبسلمُت اثيٌ دى نبلحظ يف الواقع أف اػبطاب اغبى 
كىذه حقيقة  ،الدعاة كمن اؼبربُت بأف اػبطاب اغبداثي اكتسح عددنا من شباب اؼبسلمُت

مقاربة إىل حد كبَت؛ ىناؾ تأثَت كبَت ؽبذا اػبطاب سواء اػبطاب اغبداثي أك اػبطاب اؼبتأثر 
هبيب كثَت  ؟كلكننا حُت نسأؿ ؼباذا يؤثر اػبطاب اغبداثي ،نويرم كغَتهباغبداثة كاػبطاب التَّ 

لك لغة رنٌانة كا يؤثر اػبطاب اغبداثي ألنو يب: "أنوب ُتمن الدارسُت ككثَت من اؼبربٌ 
عجب الشباب؛ كؽبذا الشباب اقبذبوا إليهم للغتهم كؼبصطلحاهتم تي  اكمصطلحات جاذبة كأفكارن 

كىذا اعبواب أنا أزعم أنو من أكثر األجوبة  ،"كؼبا وبتٌف حوؽبم من الدعوة اإلعبلمية كغَتىا
           .كلكنو من أكثر األجوبة خطأن  ،ا بُت اؼبربُت كالدعاة كالباحثُتانتشارن 

كجعل اػبطاب اغبداثي مؤثرنا يف  ،كالصحيح أف الذم جعل الشباب يتأثركف باػبطاب اغبداثي
 الشباب أمراف اثناف: 

 :بغض النظر ، أفُالخطابُالحداثيُاستطاعُأفُيطرحُأسئلةُجديدة األمرُاألوؿ
د الطرح لؤلسئلة ىذا لو جاذبية كربل عند ؾبرَّ  ،عن ىذه األسئلة ىل ىي صحيحة أـ ال
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كلكن  ،بغض النظر عن أجوبة كانت صحيحة أـ خاطئة، ـ عليها أجوبةكقدَّ  ،الشباب
ا لعقل الشباب الذين يعيشوف يف  تقدمي السؤاؿ مع اعبواب ىذه قضية جاذبة جدن

ذا ى ،عصرنا؛ ألف عصرنا مليء باألسئلة اليت ربتاج إىل جواب كذبذب الشباب كثَتنا
 السبب األكؿ. 

 :أفُالخطابُالمقابلُللخطابُالحداثيُلمُيطرحُاألسئلةُالجاذبةُ السببُالثاني
ُللشبابُبالشكلُالجيدُولمُيقدـُعنهاُجوابًاُجيًدا.

أكرر -اػبطاب اغبداثي من جهة طرح األسئلة كاألجوبة يف  ؽو بة بُت تفو  فاألسباب إذنا مركَّ 
صور شديد يف اػبطاب اافظ يف طرح األسئلة كبُت قي  ،-بغض النظر عن صحتها أك بطبلهنا

ا احة للخطاب اغبداثي دبت السَّ لى أك يف طركؽ األسئلة كمعاعبتها كتقدمي األجوبة عليها؛ فخى 
 طرحو من أسئلة كلو كانت خاطئة.

 مث تأيت األسباب األخرل من باب اإلضافة. ،ىذا السبب يف نظرم من أقول األسباب تأثَتنا

ؼباذا؟ ألنو يكشف  ،عاة ال يريد أف يقف على ىذا اعبوابارسُت كالد  ُت كالدَّ اؼبربٌ  ككثَت من
اؼبشكلة عند اآلخرين اؼبشكلة إما  ،كال يريد أف يقوؿ كبن اؼبشكلة لدينا ،حقيقة القصور لديو

 !أما كبن فما شاء ا ما وبتاج ،عند الشباب أك ،عند اغبداثيُت

كعندنا كبن  ،كعند الشباب بسبب تفريطهم ،ليوعكاغبقيقة أف اؼبشكلة عند اغبداثيُت دبا أقدموا 
فإذا أردنا أف نبنيو  ،بد أف نلتفت ؽبذا القصور كنبنيو بطريقة صحيحة الدعاة دبا قصرنا فيو فبل



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٕ٘–ُُٔٛ٘] 
 

م بد من البناء الفكرم؛ إذنا ىذا دليل قوم على ضركرة البناء الفكر  بطريقة صحيحة فبل
 كىو األمر اػبامس أك الدليل اػبامس.  ،كأنبيتو

ُ

ُ:ُتحقيقُالجهادُالدفاعي.-فبا يدؿ على أنبية البناء الفكرم-األمرُالسادسُ

كإمبا ىناؾ جهاد  ،ىناؾ إصباع من علماء اؼبسلمُت على أف اعبهاد ليس ؿبصورنا باعبهاد باليد
كالعامل اإلسبلمي يف ىذه األكقات من أكثر  ،افنى النفس كجهاد باليد كجهاد باللساف كالبػى 

ضد اإلسبلـ كضد تشريعات اإلسبلـ  تيضخ   ،األكقات اليت يتعرض فيها لبلعًتاضات كالشبهات
جهاد اللساف  ت كاالعًتاضات، كىذا ىو موضوعيف ىذه األياـ عشرات بل مئات الشبها

يف ىذا النوع من اعبهاد سيؤدم كتقصَتنا  ،بد من أف نلتفت لذلك فبل ،كجهاد التفكَت كالبياف
 بنا إىل اؼبهالك بل سيؤدم بنا إىل التقصَت يف أمر شرعي كاجب. 

ارسُت أخرجوا قبل شباف سنوات تقريبنا موسوعة اظبها )موسوعة معامل ىناؾ ؾبموعة من الدَّ 
 ،-اؼبوسوعة اؼبصرية- اعًتاض على اإلسبلـ ََُِصبعوا فيها  ،اإلسبلـ( يف عشرة ؾبلدات

 :أكؿ ما رأيتها فرحت هبا كثَتنا قلت ،كموجودة أيضنا على النت ااؼبوسوعة موجودة كرقين  ىذهك 
كلكن بعد  ،اعًتاض على اإلسبلـ ستكفينا مدة من الزمن ََُِما شاء ا استوعبوا 

شكاالت الشباب اؼبعاصرة اكتشفت أف ىذه اؼبوسوعة مل تفعل شيئنا كأننا كبتاج إالدخوؿ يف 
ج حوؿ اإلسبلـ من نتى د كما يي لكثرة ما يرً  !ََُِك  ََُِك  ََُِثانية إىل موسوعات 

 اعًتاضات.



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٖ٘–ُُٔٛ٘] 
 

كإمبا  ،افردين  ج حوؿ اإلسبلـ من اعًتاضات كشبهات ليس عمبلن نتى إف ما يي  :كأريد أف أقوؿ لكم 
ليس ؽبم عمل إال أف ىبوضوا يف نصوص اإلسبلـ  اىو عمل مؤسسي؛ حبيث أف ىناؾ أناسن 

دً  كيف تراث اإلسبلـ كىذا غرض من  ،يف اإلسبلـ ث الشكَّ كيستخرجوا منو ما يبكن أف وبي
 !األغراض النبيلة عندىم

 ،بل هبب علينا أف نقـو يف كجهو !فهل نٌفري منو؟ ،ص شىهرى سيفو أمامناًتب  مي  إذنا كبن أماـ عدكو 
إذنا البناء الفكرم كىذا  ،كمن أفضل الطرؽ اليت تؤدم إىل القياـ يف كجهو ىو البناء الفكرم

 فاعي.دليل آخر يدؿ على أنبيتو كىو ربقيق اعبهاد الد  

 

ُرُطبيعةُالحياةُالمعاصرة.:ُتغيُ -فبا يدؿ على أنبية البناء الفكرم-األمرُالسابعُ

 ق بطبيعة حياهتم اليتـبتلفة تتعلَّ ت فيها موضوعات كثَتة للناس فاغبياة اؼبعاصرة استجدَّ 
ف كالعبلقة بُت الدكؿ كالعبلقة مع مد  ر كالتَّ حض  الوجود كالتَّ  نكأنواع التصورات ع ،يعيشوف فيها

ارسُت يقًتح تغيَت الًتتيب الفقهي؛ يعٍت ىناؾ  جعل كثَتنا من الدَّ كىذا التغَت   ،الكوف كتقسيماتو
نضيف بد أف نغَت أبواب الفقو فنغَت ترتيبها ك  ال"يقوؿ:  ،موجودة لدل بعض الدارسُت دعواته 

 ."جديدة اإليها أبوابن 

بد من إضافتها   ت يف عصرنا البالفقو استجدَّ  قه اغبجة اليت أقامها: أف ىناؾ موضوعات ؽبا تعل  
ت فيو تفاصيل كثَتة جديد؛ إما ألنو باب جديد يف كل تفاصيلو أك ألنو باب استجدَّ  كبابو 

تستوجب أف يكوف مفردنا؛ يعٍت ىو باب أصلي يف الفقو أك مسألة أصلية يف الفقو كلكن 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُ٘ٗ–ُُٔٛ٘] 
 

أك الربا  ،ت فيها مسائل كثَتة ذبعلو مستحقنا ألف يكوف مفردنا كقضية البنوؾ مثبلن استجدَّ 
ف بابنا أك بعض أنواع األنكحة تستحق أف تكو  ،أف الربا قد يكوف بابنا مستقبلن  معلوحده 

؛ فكذلك فيما يتعلَّ  ة هبب علينا أف قبعلها بابنا ق بالقضايا الفكرية ىناؾ أبواب مستقلَّ مستقبلن
 م مسائلو كأدلتو.تعلَّ و فيو كتي مستقبلن يف كتب الفقو ييدرس كييتفقَّ 

ُإذنا طبيعة تغَت اغبياة توجب علينا أف هنتم بالبناء الفكرم اىتمامنا كبَتنا.

ُ

ُكُبالدينُعلىُأكملُوجو.مسُ تحقيقُالتُ األمرُالثامن:ُ

مسك بالدين كأف نكوف مسلمُت حقنا؛ حبيث ننشغل بأغراض أك أىداؼ ق التَّ كبقٌ  فأإذا أردنا 
ىتماـ دبا يبٍت لنا حياة راشدة؛ ألف اإلنساف ال يبكن أف بد لنا من اال فبل ،اإلسبلـ اغبقيقية

 لديو أمنه  ،ال ىباؼ ،إذا كانت حياتو مستقرة تو  باطمئناف كىدكء كسكينة إالق عبوديَّ وبقٌ 
؛ ليس تابعنا لغَته فبن يفرض عليو التصورات  ،على مالو كنفسو ككلده كأيضنا لديو استقبلؿه

أف هنتم بالبناء  بدٌ  فإذا كنا نريد أف نصل إىل ىذا الغرض أك ىذا اؼبستول فبل ،كاألجندة
 الفكرم. 

ل إليو إال بصحة "نظاـ الدين باؼبعرفة كالعبادة ال ييتوصَّ : -رضبو ا-يقوؿ أبو حامد الغزايل 
كاألمن ىو آخر  ،من الكسوة كاؼبسكن كاألقوات كبقاء اغبياة كسبلمة قدر اغباجاتالبدف 
يزت لو الدنيا وت يومو فكأمبا حً ربو معافنا يف بدنو كلو قي كلىعىمرم من أصبح آمننا يف سً  ،اآلفات



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُ٘٘–ُُٔٛ٘] 
 

اف على ركحو كبدنو كمالو كمسكنو كقوتو يف صبيع األحواؿ بل يف كليس يأمن اإلنس ،افَتىاذى حبى 
 .يقوؿ: "فبل ينتظم الدين إال بتحقيق األمن على ىذه اؼبهاـ الضركرية" ،بعضها"

: أف استقرار اغبياة كبناء اغبياة بطريقة اػببلصة يف النص لئلماـ الغزايل الذم بُت أيديكم
كربقيق العبودية  ىو غرضنا األساسي كىو غايتنا  ،عُت على ربقيق العبودية صحيحة فبا يي 

بالبناء الفكرم ألنو أحد األسباب الكربل  بد أف هنتمَّ  فإذا أردنا أف نصل إىل ذلك فبل ،األظبى
 اليت تؤدم إىل استقرار اغبياة.

كإمبا أمر إذنا ىذه شبانية أدلة تدؿ على أنبية البناء الفكرم، كتدؿ على أننا أماـ أمر ليس عادينا؛ 
ا ال  بد من التفر غ لو من طائفة من شباب اؼبسلمُت. بد من االىتماـ بو، كال ضخم جدن

  



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ
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 ُالمسألةُالثالثةُعشر:ُأدلةُوبراىينُمشروعي ةُالبناءُالفكري
 

ة تدؿ على ذلك، لكن ىناؾ ينامناىا الثىل البناء الفكرم مشركع أـ ال؟ مع أف األدلة اليت ذكر 
 باب التأكيد على ضركرة ىذا األمر. أيضنا أدلة أخرل من

o ُُبإعدادىا.ُ-عزُوجل-الدليلُاألوؿ:ُتحقيقُالقوةُالتيُأمرناُاهلل

ٍةَُوِمنُر بَاِطُاْلَخْيِلُ﴿: -سبحانو كتعاىل-كما يف قوؿ ا  َوَأِعد وْاَُلُهمُم اُاْسَتطَْعُتمُم نُقُػو 
ُالّلِوَُوَعُدو ُكمُْ ي، بل اؼبراد بلح اغبسٌ ؛ فالقوة ىنا ليس اؼبراد هبا الس  [َٔ]األنفاؿ: ﴾تُػْرِىُبوَفُِبِوَُعْدو 

فتشمل القوة  ،هبا كل ما ييرىب العدك كهبعلو ينصرؼ عن ببلد اؼبسلمُت كعقوؽبم كدينهم
 ككل معاين القوة. ،ةكالقوة اؼبعنويَّ  ،كالقوة الفكرية ،يةاغبسٌ 

من علماء اؼبسلمُت، كمن أشهر من نٌص على ذلك الشيخ عبد  كقد نٌص على ىذا اؼبعٌت عدده 
ؼبراد بالقوة ليس القوة عدم عند تفسَت ىذه اآلية، حُت كقف عندىا قاؿ: أف االرضبن السَّ 

كإمبا كل ما يؤدم إىل تقوية جناب  ،السبلح كالسيف كالدبابة كالرشاش كغَتىا ي ىاليتاغبسية 
سلمُت اغبسية كاؼبعنوية كالدينية. فهذا الدليل فبا ييوجب اؼبسلمُت كاندفاع العدك عن حياض اؼب

 علينا االىتماـ بالبناء الفكرم كيدؿ على مشركعيتو.

 

 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُ٘ٚ–ُُٔٛ٘] 
 

o .ُالدليلُالثاني:ُتحقيقُمقاصدُالشريعة

ؽبا مقاصد متعٌددة؛ إما حفظ الضركرات، كإما بناء اغبياة اؼبناسبة  -كما تعلموف-الشريعة 
، كىذه األمور من أعظم مقاصد الشريعة، كمن أعظم ما -كما سبق-لعبودية ا عز كجل 

يؤدم إىل ربقيق ىذه اؼبقاصد ىو البناء الفكرم، فالبناء الفكرم إذنا مشركع كليس ؾبٌرد مباح؛ 
 كإذا قلنا: مشركع؛ يعٍت أف بعضو كاجب كبعضو مستحب.

ُ  



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُ٘ٛ–ُُٔٛ٘] 
 

 ُالمسألةُالرابعةُعشر:ُمعّوقاتُالبناءُالفكري
 

قنا ث عن األمور اليت ردبا تعو  نتحدَّ  دعونا ،إىل البناء الفكرم اليت تدفعناانتهينا اآلف من األمور 
 عن البناء الفكرم:

 .ُاألمرُاألوؿ:ُأزمةُاالقتناع

بأف البناء  حىت من اؼبشايخ لديو اقتناعه  عاة ككثَته ؽ أنو ما زاؿ ىناؾ كثَت من الد  كاؼبراد هبذا اؼبعو  
ذَّر منو فبل ىو علم مذمـو هبب أ ،لو داعو  ليسالفكرم  بناءن على األدلة اليت ذكرناىا يف - وبي

 .-اللقاء األكؿ

كىو  ،طُت فيويف ىذا اجملاؿ الذم ما زلنا كبن ميفرٌ  ـقد  وؽ التَّ عي كىذه األزمة ما زالت حىت اآلف تػى 
اؼبعوقات  لحدإفأزمة االقتناع ىذه  ،ؾباؿ شرعيه كاجب كما سبقت األدلة على ذلك

 األساسية اليت عاقت طريق البناء الفكرم.

 

  ُُؽُالثاني:ُطغيافُالحضارةُالغربية.المعو

شة تعتقد يف نفسها أهنا حضارة  أماـ حضارة متوحٌ  ،كبن يف ىذا العصر أماـ حالة استثنائية
كما -كألهنا الكماؿ اإلنساين  ،بد أف ىبضع ؽبا؛ ألهنا هناية التاريخ كأف العامل كلو ال ،ةكونيَّ 

ضارة منىظ رم الفكر الغريب جعلت ىذه اغبن م ة اؼبوجودة عند كثَتو ىذه النفسيَّ  ،-يعتقدكف



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ
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ُ[ُٜ٘–ُُٔٛ٘] 
 

ش أضٌر كثَتنا ىذا التوح   ،شةمتوحٌ  لت إىل حضارةو فتحوَّ  ،ةقوَّ تفرض نفسها على اآلخرين ب
 ارة اإلسبلـ.منها حض مة اليتكخاصة اغبضارات اؼبنهزً  ،باغبضارات اجملاكرة

من اؼبفكرين يف اغبضارة  بل كثَته  ،كالشعور خبطورة اغبضارة الغربية ليس خاصنا باؼبسلمُت
ألفوا   ،كألَّفوا كتبنا بعنواف الغزك الفكرم ،اؽبندية كاغبضارة اليابانية كاغبضارة الصينية يدركوف ذلك

 من ربذير شباهبم ىناؾ، ربمل ىذا العنواف كتبنا متعددة ربمل ىذا اؼبضموف ليس بالضركرة
فالشعور بأف اغبضارة الغربية   ،خطورة اغبضارة الغربية اؼبتوحشة اليت تعتقد أهنا حضارة كونية

بل ىو بكل اغبضارات الكربل اؼبوجودة حىت اغبضارات  ،كابوس ليس خاصنا باؼبسلمُت
 اؼبنتصرة كاليت لديها منافسة كاغبضارة الصينية كاغبضارة اليابانية.

كىو ىذا الطغياف الذم أضٌر باغبضارات  ،بد أف نعًتؼ هبا ن أماـ حقيقة كجودية الإذنا كب
كثَتنا من التقدـ؛ ألف طغياهنا أٌدل هبا إىل أف   عاؽى فإضرارىا أى  ،اجملاكرة كمنها اغبضارة اإلسبلمية

 ط كإىل أف ننشغل كبن بأفكارىا ككبو ذلك من األمور السلبية الكثَتة.تتسلَّ 

ُ

 ُث:ُاالنبهارُبالعدوُالمنتصر.المعوؽُالثال

قت يعٍت كما أف ىذا العدك أك اغبضارة الغربية طغت علينا أيضنا كيجد يف كاقعنا من انبهر كربقَّ  
ر بالغَت كأماـ صبيع قت فإهنا ستفتح النوافذ أماـ التأث  كاؽبزيبة النفسية إذا ربقَّ  ،ةفيو اؽبزيبة النفسيَّ 

ة للتأثر؛ اؼبنهـز لديو قابلية للتأثر  ع منافذ القابليَّ اؽبزيبة النفسية توس   ،وؽ اؼبسَتعي قات اليت تػى اؼبعو  
ـ بكل اؼبعاين؛ تفتح ؽ التقد  فتعوٌ  ،ق منافذ الفاعلية كاالستقبلؿكاؽبزيبة النفسية أيضنا تضيٌ  ،كبَتة



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ
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ُ[ُٙٓ–ُُٔٛ٘] 
 

َت قابل فيكوف الفكر معوقنا كغ ،كتعوؽ أك تضيق منافذ الفاعلية كالتحرؾ يف الواقع ،منافذ التأثر
 للتقدـ كالتحرؾ.

 

 .المعوؽُالرابع:ُرواسبُاالستعمار 

اث يف عى أى  ،ىو أضخم حركة احتبلؿ حصلت يف التاريخ اؼبعاصر -كما تعلموف-االستعمار 
ببلد اؼبسلمُت فسادنا شرقنا كغربنا، كاالستعمار ليس ؾبرد استعمار عسكرم؛ كإمبا ىو استعمار 

كاالستعمار الثقايف كاالقتصادم كاالجتماعي ككل معاين عسكرم الستعمار االب من مركَّ 
بت عليو آثار عميقة ر يف العامل اإلسبلمي كترتَّ فهو استعمار مركب؛ كؽبذا ذبذَّ  ،االستعمار

ا.  جدن

اتُواألفكارُرقيُ اتُوالعُِإحياءُالقوميُ من آثار االستعمار اليت أعاقت البناء الفكرم: 
 ،كالقومية العربية كالقومية الًتكية كاؼبذاىب الفلسفية كالباطنية ؛والمذاىبُالمناقضةُلإلسالـ

 لو. قةن للعامل اإلسبلمي كمفرٌ  حييت بشكل كبَت يف االستعمار كأصبحت ميشغلةن ىذه أي 

كسٌلمت ىذه  ،تمزيقُخارطةُالعالمُاإلسالميُإلىُدويالتُمتناحرةأيضنا من آثار االستعمار 
كأصبح العامل  ا،ات الغربية؛ فأصبح العامل اإلسبلمي فبزقن الدكيبلت إىل حكومات تابعة للحكوم

اليت أحدثت أنواعنا من اغبركب كأنواعنا من  ،اإلسبلمي مشغوالن حبدكده غَت اؼبعركفة أحياننا
 ؽ كاالفًتاؽ بُت اؼبسلمُت.مز  االنشغاالت كأنواعنا من التَّ 
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ىُاألفكارُالغربيةُويستوردىاُإلىُبالدُالمسلمينُتربيةُجيلُمنُالشبابُيتبنُ  :الثالثاألثر 
ا ظاىر يف أقطاب التغريبيُت كأظباؤىم معركفة كمشهورة. كىذا كثَته  ،كيشغل أىلو هبا  جدن

إثارةُالشكوؾُوالمعلوماتُالمزيفةُعنُالتاريخُاإلسالميُ :األثر الرابع من آثار االستعمار
ُاإلسالميةُوعنُاإلسالـُذاتوُعنُطريقُا   .الستشراؽوالعلـو

ومغالطاتُُُافأثارواُشبهاتُوأفكارًُُ،األداةُالمعرفيةُالتيُفّعلهاُاالستعمارىو  فاالستشراؽ
بهات ككانت ىذه اؼبغالطات من أقول كانت ىذه الش    ،كثيرةُعنُاإلسالـُوتاريخُاإلسالـ

كيسوقوهنا لشباب اؼبسلمُت على أهنا حقائق  ،وف العربة اليت اعتمد عليها اغبداثي  اؼبواد اؼبعرفيَّ 
 كىي عبارة عن تزييفات ككذب ال حقيقة لو. ،كعلى أهنا اكتشافات كربل

 .هائتخريبُاللغةُالعربيةُوإبعادىاُعنُأبنا :األمر اػبامس من آثار االستعمار

كأنتم  ،كل ىذه اآلثار كغَتىا من أكرب اؼبعوقات اليت عاقت طريق االنطبلؽ يف البناء الفكرم
تبلحظوف أهنا فعبلن كلها تؤدم إىل التمزؽ كاالفًتاؽ كاالنشغاؿ عن البناءات اغبقيقية اليت ربقق 

 االستقبلؿ للمسلمُت.

 

  ُُص.المعوؽُالخامس:ُالعدوُالمترب

فنحن  ،صليس منتصر علينا فقط؛ كإمبا انتصر علينا مث تربَّ  كمعٌت ىذا اؼبعوؽ أننا أماـ عدك  
فخارطة العامل اإلسبلمي كلها مكشوفة  ،حرص على أف يكشف خارطتنا كلها أماـ عدك  
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ككل ما  ،كاػبارطة االقتصادية ،كاػبارطة الدينية ،كاػبارطة الفكرية ،للعدك؛ اػبارطة السياسية
ؾ يف ىذه اػبارطة كلو كاف ربركنا ربر   العدك؛ فأم   ص بوق بتفصيل اػبارطة اإلسبلمية تربَّ يتعلَّ 

كأم ربرؾ فكرم سييضرب  ،ب؛ فإف كاف ربركنا سياسينا يضرب كلو كاف يف مايلييضرى ضعيفنا س
ل إليو من ييشغلو أك من يفعل بو رسى س اؼبفكر أك يي بى يعٍت إما وبي  ،كلو كاف يف أم مكاف آخر

 األفاعيل.

العامل اؼبقصود أف العدك من خبلؿ أجهزة اؼبراقبة كمنظومات اؼبراقبة كمنظومات االستحواذ على 
قد اليت كىذه أقوؿ لكم: إهنا من أكثر العي  ،صنا بالعامل اإلسبلمياؼبشهورة استطاع أف يكوف مًتبٌ 

كىذه يف نظرم  ،أك غَته اعسكرينا أك فكرين  اكاف ربركن   سواءن  ،حالت دكف ربرؾ الفكر اإلسبلمي
 معها.بد أف نعيد النظر فيها كثَتنا حىت نعرؼ كيف نتعامل  من أكرب العقد اليت ال

 

 .المعوؽُالسادس:ُالفسادُالمتغلغلُفيُنفوسُالمسلمين 

ا؛ بيننا كبُت الفكر  أماـ فسادو  -يا صباعة-كبن  تغلغل يف نفوس اؼبسلمُت بشكل كبَت جدن
ا، ال نريد أف كبكم مثبلن على كاقعنا  ىيٌوةه  ،بيننا كبُت اؼبنظومة اإلسبلمية ،اإلسبلمي سحيقة جدن

كإمبا نريد أف كبكم على عمـو ببلد اؼبسلمُت، عمـو ببلد  ،-مع أف كاقعنا فيو فساد متغلغل-
اؼبسلمُت من يراقب حاؿ الشباب فيو كحاؿ الفتيات كاىتماماهتم كأغراضهم كاألمور اليت 

ن الفساد؛ فبل يصح لنا أف لبرج إىل التصورات يسعوف إليها يعلم أننا أماـ حقيقة كبَتة جدنا م
، أك أماـ ؾبتمعات متغلغل كبن أماـ ؾبتمعات ليس فيها فساده  ،ة كنقوؿ: الالركمانسية كاؼبثاليَّ 
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ىكذا بإطبلؽ، أك دعوين أقوؿ اػبصوصية لبعض اجملتمعات؛ ىذه ليست حقيقية ىي  ،صاغبة
ُنوع من اؼبخادعة.

قق ؽبم الفساد كانظر؛ ستجد اندفاعات  افتح للناس ماإف أردت أف تعرؼ حقيقة قولك ف وبي
من قطاعات كبَتة من الناس، فكثَت من الناس يبتنع عن الفساد ألجل أنو مينع من غَته كليس 

 !ألنو ال يرغبو

أف الناس يًتكوف الفساد ألجل رغبتهم عنو  يإذنا ما كصلنا إىل اغبقيقة اليت يريدىا اإلسبلـ كى
؛ فهو معوؽ من اجدن  اعوا منو، كإذا اختربنا العامل اإلسبلمي قبد ىذا ظاىرن ال ألجل أهنم مينً 

 منا.أكرب اؼبعوقات اليت ربوؿ دكف تقد  

ُ

 ُ.ُالمعوؽُالسابع:ُالقصورُالعلمي

ا فيما يتعلق  يف جهة تراثنا، أك من جهة  سواءن  ،ر اؼبسائل الفكريةتصو  بلدينا مشكلة كبَتة جدن
رنا ضعيف إىل ق باؼبادة الًتاثية يف القضايا الفكرية تصو  فنحن فيما يتعلَّ  ،فةطرح األمم اؼبختلً 

درجة حىت اآلف مل قبمع النصوص الشرعية اليت تتعلق بالقضايا الفكرية، كأيضنا لدينا قصور 
 . -ا كاؼبخالفة أيضناطبعن -رح يف األمم اجملاكرة لنا شديد فيما طي 

سيأيت إف شاء ا معنا إما يف ىذا اللقاء أك اللقاء كما -مل نتصور الفكر الغريب كما يكوف 
لبلكبراؼ الغريب ككذلك  ئكلدينا تصوير خاط ،لدينا تصوير خاطئ للفكر الغريب ،-بعده الذم

 .األمم األخرل
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كأيضنا كبن مهتموف كثَتنا بالفكر الغريب كمل ننتقل إىل الفكر الشرقي، ننتقل للفكر الشرقي ال 
ؼ فنحن ىل ذلك فنحن ندعو إىل االكتفاء اؼبنهجي، كإمبا إىل التعر  ال أدعو إ ،دلنستورً 
أك  ،منظومات فكرية أخرل أثرل بكثَت ،أخرل اىناؾ أفكارن  ف يف اغبالة الغربية مع أفَّ و مستغرق

فهذا القصور  .ستفادة منوبد من اال فبل ،ىي مثل الفكر الغريب يف الثراء كيف التقدـ اؼبعريف
 معوؽ من معوقات التقدـ كبو البناء الفكرم. 

 

 ُ.ُالمعوؽُالثامن:ُالدولةُالحديثة

. الدكلة اغبديثة (الدكلة اغبديثة)يف عصرنا اغبديث تىشكَّل نوعه جديده من الدكؿ الذم ييسمى 
ىي  بل إف الدكلة اليت تيطىبَّق يف العامل اإلسبلمي ،أصبحت ميسيطرة على كل مفاصل اغبياة

فأصبح نظاـ  ،سيطر على كل شيء يف اغبياةنُت اليت تي أسوأ أنواع الدكؿ اغبديثة؛ الدكلة الت  
 ،ـ أك يتأخر إال من خبلؽبافبل شيء فيها يتقدَّ  ،على كل شيء يف اغبياة االدكلة اغبديثة مسيطرن 

ا دكلة يف العامل كخببلؼ ال ،خببلؼ الدكلة اغبديثة يف العامل الغريب ففيها مركنة بشكل كبَت جدن
 .القدمي فكانت الدكلة ليست دكلة مسيطرة ُشولية كإهنا ىي دكلة جزئية

قات اليت عاقت دكف كصفة الشموؿ من أكثر اؼبعو   ،صف بصفة الشموؿفالدكلة اغبديثة تتَّ 
 ،فبن يقف على رأس ىذه الدكلة ليس نبو اؼبشركع اإلسبلمي اف كثَتن التحرؾ اإلسبلمي؛ أل

خاصة مع دكلة التنُت اليت تيطىبَّق  ،كبناءن عليو سيكوف معوقنا من معوقات ىذا الفكر اإلسبلمي
 ىذا يف يتعلق دبعوقات البناء الفكرم.  يف العامل اإلسبلمي بكل عنف كغلو.
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 ُالمسألةُالخامسةُعشر:ُمستوياتُالبناءُالفكري
  

البناء  ؛كال بصنف منهم، ؼبسلمُتاليس خاصنا بطائفة  -لعلكم الحظتم ذلك–البناء الفكرم 
نقوؿ: إف البناء ق باغبياة؛ كبناءن عليو يبكن أف ألنو يتعلَّ  ؼباذا؟ ،الفكرم خاصه بكل اؼبسلمُت

 ف:االفكرم لو مستوي

 :ُاألمة المستوىُاألوؿ  .البناءُالفكريُعلىُمستوىُعمـو

س لديهم اإلقناع باإلسبلـ فنؤس  حبيث إنا نبٍت عمـو األمة بناءن فكرينا مناسبنا ؼبنظومة اإلسبلـ، 
 كىو الدين الصحيح كالصاٌف لواقعنا. ،ذكبأنو ىو الدين اؼبنقً 

ة خبصائص اإلسبلـ ككماالتو كفضلو على اإلنسانية. كأيضنا بتعميق اإلدراؾ بأصوؿ كأيضنا التوعيَّ 
كعلى صحة  ،كعلى النبوة ،األدلة على كجود ا :رباىُت اإلسبلـباإلسبلـ كبراىينها؛ أقصد 

تيٍطرىؽ يف اجملالس كيف  أف بد كغَتىا من ىذه األصوؿ، ال ،كعلى صحة ثبوت السنة ،القرآف
ة كبَتة س قاعدة ثقافية كإقناعيَّ اػبطب كيف الكلمات كيف اؼبساجد كيف كل مكاف، حىت تؤسٌ 

 عند عمـو اؼبسلمُت.
 يرتبطوف بتارىبهم. ؽ، كجعل عمـو اؼبسلمُتشرً مي ػكأيضنا استلهاـ التاريخ اإلسبلمي ال

فكما أف عمـو األمة لت ثقافة اعبٌواؿ؛ ؿ كما ربوَّ يتحوَّ  أفعمـو األمة  يفنريد البناء الفكرم 
نريد أف  ،اآلف لديهم ثقافة كاسعة يف اعبواؿ حبيث أهنم يعرفوف تفاصيلو كلديهم إدراؾ ؼبا فيو

صيل حياهتم اليومية كمنها كبٌوؿ ىذه األفكار إىل األمة حبيث تكوف معركفة كما يعرفوف تفا
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ىو اؼبستول األكؿ من البناء  الذم ،إف مل نصل إىل ذلك فنحن مل كبقق ىذا اؼبستول ،اعبواؿ
 الفكرم.

 :البناءُالفكريُالمتخصصُالمستوىُالثاني. 

فلهم برامج  ،صوف يف علم الفكرنتدب طائفة من شباب اؼبسلمُت فيتخصَّ تي كاؼبراد بذلك أف 
 كؽبم طرائق ربقق ؽبم ىذا البناء.خاصة هبذا البناء 

كثَت من الذين يتحدثوف عن البناء الفكرم يتحدثوف عن ىذا اؼبستول كينسوف اؼبستول األكؿ 
ا؛ فبل                             بد أف نعمل على اؼبستويُت معنا. مع أنو مستول مهم جدن
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 ُالمسألةُالسابعةُعشر:ُركائزُالبناءُالفكري
 

نياف علم الفكر اؼبسألة: أم ما ىي األصوؿ كالقواعد اليت نعتمد عليها يف تأسيس بي كمعٌت ىذه 
 ؟كبناء ىيكلو بطريقة صحيحة

بد  األصوؿ كالقواعد اليت نعتمد عليها يف تأسيس علم الفكر كبنياف ىيكلو؛ ال :اؼبراد بالركائز
                أف نعتمد على ثبلث ركائز أساسية:

o هاةُوتعميقُُحريرُالمرجعيُ الركيزةُاألولى:ُت . 

لي الذم ييعتمد عليو يف بناء كاإلطار الكي  ،كالركيزة اعبوىرية ،: األساس اؼبنهجيةبالمرجعيُ كاؼبراد 
 التصورات كاألفكار كاؼبناىج.

ر فإف مل كبرٌ  ،ة تقـو عليها ىذه التصورات كالربامجبد أف يكوف قائمنا على مرجعيَّ  ال أم  بناءو 
 األكىل من ركائز البناء الفكرم. بوضوح فنحن مل كبقق الركيزة ىذه اؼبرجعية

 ندرؾ أف اؼبرجعية تنقسم إىل قسمُت:  كهبذا التعريف ؼبفهـو اؼبرجعية

 :(اؼبرجعية السماكية)ى مرجعية الوحي اإلؽبي؛ تسمَّ  القسمُاألوؿ . 
 :أك  (ية اؼباديةاؼبرجع)ج اإلنساين؛ كتسمى يف الكتب الفكرية مرجعية اؼبنتى  القسمُالثاني

؛ يقصدكف أف اإلنساف ال يعتمد يف مرجعيتو (اؼبرجعية اإلنسانية)أك  (اؼبرجعية األرضية)
ة الوحي معناىا أف أما مرجعيَّ  ،راتو إال على عقل اإلنساف كخربة اإلنسافأك يف بناء تصو  
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ن اؼبرجعية النازلة م ،اإلنساف يعتمد يف بناء تصوراتو الفكرية على مرجعية الوحي
 السماء.

 ،كمنها الرؤية الكلية ،منها: النموذج اغباكم ،المرجعيةُتسمىُفيُكتبُالفكرُبعدةُأسماء
ة اليت تكوف قبل الربامج كمنها اؼبقوالت القىٍبلية؛ يعٍت األفكار كالتصورات الكلية القبليَّ 

 لتصورات اؼبتعلقة بطبيعة الواقع.كا

ُكبيرةُؽبا  -أيها اإلخوة–اؼبرجعية   :جًداُفيُالبناءُالفكريأىمية

   القاعدة  ؛هة ؼبسارات األفكار كالربامجفبا يدؿ على أنبيتها أهنا القاعدة الصلبة اؼبوج
اآلف يف تصوراهتم فاختبلفات الناس اؼبوجودة  ،اليت توجو األفكار كالربامج ىي اؼبرجعية

ا يف البعلى اختبلفهم يف مرجعيَّ  كبراؾبهم بناءن   ناء الفكرم. تهم؛ فهي أمر خطَت جدن
  ظريات حوؿ الوجود كالكوف بٌت عليو النَّ أيضنا فبا يدؿ على أنبيتها أهنا األصل الذم تي

كاإلنساف كاغبياة؛ فبل يبكن لئلنساف أف يبٍت تصورنا عن الوجود كالكوف كاغبياة إال بناءن 
 فمن كانت مرجعيتو أرضية إنسانية مادية فسيبٍت تصورنا ،تو شاء أـ أىبعلى مرجعيَّ 

كمن كانت مرجعيتو إؽبية ظباكية فسيبٍت تصورات  ،للوجود كاغبياة يناسب ىذه اؼبرجعية
 للوجود كاغبياة بناءن على ىذه اؼبرجعية.

 العامل أك  ،ىاة يبٍت ميزاننا ناضجنا لقبوؿ األفكار كرد  : أف ضبط اؼبرجعيَّ الثالثُاألثر
 ابو أفكارن  ل بو األفكار كيرد  يقب بد أف يكوف لديو ميزافه  اؼبشتغل بالبناء الفكرم ال

ية؛ فمن حٌرر مرجعيتو اإلسبلمية ق لو ىذا اؼبيزاف ىو ربرير اؼبرجعوبقٌ  اكخَت م ،أخرل
كمن اضطربت عليو اؼبرجعية أك مل تكن لديو  ،سيكوف ميزانو متقننا كاضحنا منضبطنا
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ليس ردنا  ه لبعض األفكاركوف قبولو لؤلفكار كرد  يك  ،مرجعية فيكوف ميزانو مضطربنا
 متقننا.

  أف ضبط اؼبرجعية وبقق اغبصانة كاغبفظ فبا يدؿ على أنبية اؼبرجعية الرابعاألمر :
للهوية؛ إذا أردنا أف كبافظ على اؽبوية اإلسبلمية فمن أقول ما يساعد على ذلك ربرير 

 ة األرضية اإلنسانية اؼبادية.كسبييزىا عن اؼبرجعيَّ  ،ة اإلسبلميةاؼبرجعيَّ 

ه أمور تدؿ على أنبية اؼبرجعية كخطورهتا يف البناء الفكرم؛ فاإلنساف ببل مرجعية إذنا ىذ  
 ،كيغدك متنقبلن بُت مسارات الفكر اإلنساين ببل ىدؼ كال غاية ،يويدخل يف غياىب الت  

كيقبل فكرنا  ،بل ينتقل من طريق إىل طريق ،كليس لو طريق يسَت فيو ،بلتو ال مربر ؽباصبح تنق  كتي 
 فض فكرنا ببل ميزاف كببل معيار. كير 

 من يلتـز باؼبرجعية حىت كلو كانت خاطئة  : أف ىناؾبل فبا يدؿ على أنبية اؼبرجعية
 يو كال يريد أف يدخل يف الضبابيةؼباذا؟ ألنو ال يريد أف يدخل يف الت   ،عنده

 إنو عاجز": -اظبو يورم اغبلزكؼ-يقوؿ أحد العلماء اؼبفكرين الركس كاالضطراب، 
ر أنو سيجد نفسو عن اإلطاحة باؼبرجعية اؼباركسية ألنو يشعر برىبة استثنائية إزاء تصو  

مع أنو رجل غَت -؛ ما معٌت ىذا الكبلـ "يف اػبواء دكف أم نظرية أك إيديولوجية البتة
معناه أف الشخص ببل مرجعية يعيش يف اػبواء، يعيش يف الفراغ، يعيش يف  ؟-مسلم
 التيو.

ا   يقوؿ الفيلسوؼ اإلقبليزم  ،كربريرىا كاجب من الواجبات الكربل ،إذنا اؼبرجعية أمر مهم جدن
ترصبتها بالنسبة ؼبا  ،كاـ"فارغ على الدَّ  ىو عقله  ،كاـمنفتح على الدَّ  الشهَت برتراند راسل: "عقله 
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فارغ؛ ألنو سيكوف لديو قبوؿ  ،ـ أم شيءكبن فيو: عقل ببل مرجعية ىو عقل ال يبكن أف يقدٌ 
ا ألنو ببل مرجعيةبطلها أك يي يقبل أفكارنا اآلف كردبا يي  ،ألم شيء كرفض ألم شيء  ،عارضها غدن

االنفتاح اؼبطلق الذم ال يبٍت  ،الفراغ ،انعداـ الرؤية ، معناهانعداـ العلم ة معناهفانعداـ اؼبرجعيَّ 
 شيئنا.

 

o ُكري:ُضبطُمنهجيةُالتفكرُواالستدالؿ.الركيزةُالثانيةُمنُركائزُالبناءُالف

ق ؛ فهو يتعلَّ مرجعيةُفرعيةر كاالستدالؿ ىو نوع من اؼبرجعية كلكنها فك  ضبط منهجية التَّ 
 دة يف البناء الفكرم.مى سس كالقواعد كالضوابط اليت ييعتمد عليها يف ربديد اؼبصادر اؼبعتى باألي 

فمن أراد أف  ،البناء الفكرم من جهة االستدالؿإذنا منهجية البناء كاالستدالؿ تتعلق دبمارسة 
ة ناضجة من جهة ربرير األصوؿ ة استدالليَّ بد أف تكوف لديو منهجيَّ  يبٍت فكرنا ناضجنا فبل

 .-كما سيأيت معنا يف اؼبسائل القادمة-كربرير األدلة كطريقة التعامل معها 

 

o ُريُوتحريرىا.الركيزةُالثالثة:ُرصدُالموضوعاتُالمندرجةُضمنُالمجاؿُالفك

كتبوا فيو كتبنا منذ عشرات   ،من أغرب اغباالت أف الفكر اإلسبلمي لو عقود من الزماف
هت سؤاالن تقوؿ فيو: ما ىي اؼبوضوعات األساسية اليت يتكٌوف منها السنُت؛ كلكنك إذا كجَّ 

 الفكر اإلسبلمي أك الفكر؟ ال ذبد جوابنا!
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ركف كثَتنا يف البناء على أننا متأخ ىذا فبا يدؿ   ،كرمل تيرصد اؼبوضوعات األساسية حىت اآلف للف
 الفكرم.

من أقول الركائز كمن أىم الركائز للبناء الفكرم أف كبصر اؼبوضوعات اليت تدخل يف اجملاؿ 
إذا سألت حىت كبار  ،ر كغَت موجودكىذا اغبصر حىت اآلف أزعم أنو غَت ؿبرَّ  ،الفكرم

كقلت لو: ما ىي اجملاالت اليت تدخل يف الفكر؟ يقوؿ  ،اؼبفكرين؛ يعٍت اؼبشتغلُت بالفكر اآلف
 ،رةلديو رؤية ؿبرَّ  تموضوعات؛ ليس ةأك أربع ةلك مثبلن كذا ككذا ككذا مث يقف عند ثبلث

؛ الفقو حيٌرر وعاهتا كأبواهبا معركفة  العقيدة موض ،موضوعاتو كأبوابو معركفة ،خببلؼ الفقو مثبلن
 يف ربديد أصولو كمنطلقاتو كموضوعاتو. ،ىذا العلم ما زلنا ميفٌرطُت فيو ،كذلك العلـو األخرل

ُ  



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٕٚ–ُُٔٛ٘] 
 

 ُالمسألةُالثامنةُعشر:ُقوانينُالبناءُالفكريُوقواعده
 

 -بلغة العصر–كىي  ،بدُمنُتحصيلهاُفيُالبناءُالفكريُىيُالموادُالتيُالاؼبراد بالقوانُت: 
بعبارة أخرل  ،بد أف نعتمد عليها إذا أردنا أف نتخصص يف علم الفكر اؼبواد الدراسية اليت ال

فما ىي اؼبواد اليت نضعها يف  ،أيضنا: لو أردنا أف ننشئ قسمنا من األقساـ اعبامعية يهتم بالفكر
 ا ىو موضوع مسألتنا الثامنة عشر.ىذ ؟ىذا القسم

 :عدةُتنبيهاتاؼبواد البد أف ننبو قبل أف ندخل يف 

؛ أف البناء الفكرم بناء منظم البناءُالفكريُبناءُمنظمُوليسُبناًءُعشوائًيا أف: األوؿالتنبيو 
ٌصل شيئنا.كمن يبٍت فكره ب ،البد أف يسَت بطريقة منظمة  طريقة عشوائية فلن وبي

ما تنتجو معارض الكتب من : من يبٍت فكره عن طريق كمن الطرؽ العشوائية يف البناء الفكرم
أعرؼ كأنتم تعرفوف كثَتنا من الشباب يقوؿ أنا لدٌم اىتماـ باعبانب الفكرم  ،الكتب الفكرية

 و اؼبطابع من الكتب الفكرية؛ كىذا بناءه فحُت تنظر يف تعاطيو ذبده بٌت فكره بناء على ما تضخ  
مثلو مثل من يبٍت فقهو  ،ألنو بناء عشوائي ؛فكرم قاصر بل خطر جدنا سيؤدم إىل مهالك

ككذلك ذلك الرجل  ،تنتجو اؼبراكز البحثية كغَتىا من كتب؛ ىذا لن يكوف فقيهنا بناء على ما
 لن يكوف مفكرنا نافعنا لؤلمة. 

الفكريُعنُطريقُدراسةُالمذاىبُيف البناء الفكرم: البناء  الخاطئةأيضنا من الطرؽ  
ا يف اعبامع ،الفكرية يريدكف أف يبنوا فكرنا لشباب اؼبسلمُت عن  ،اتكىذه مادة مشهورة جدن
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ألف البناء الفكرم الناضج ال  ؼباذا؟ ،طريق اؼبذاىب الفكرية؛ كىذا خلل كبَت يف التصور كالبناء
مثل من يبٍت البناء الفكرم  ،بٌت عن طريق اؼبذاىب الفكرية كإمبا عن طريق اؼبوضوعات الفكريةيي 

رؽ شباب اؼبسلمُت يف العقيدة عن طريق دراسة الفً عن طريق اؼبذاىب مثلو مثل من يبٍت 
فلو جاءنا إنساف كقاؿ أريد أف أبٍت شباب اؼبسلمُت عقدينا مث دىٌرسىهم الفرؽ العقدية  ،العقدية

فكذلك من يبٍت الفكر عن طريق  ،م يتيهوفكجعلهتهم فقط؛ ىذا بناىم بناءن صحيحنا؟! شتَّ 
بد أف نغَت  فبل ،كرينا كإمبا سيقدـ معلومات مشتتةف دراسة اؼبذاىب الفكرية؛ فلن يقدـ بناءن 

البتة؛ نعم  ةصحيح تليس -البناء الفكرم عن طريق اؼبذاىب الفكرية- ىذه الطريقة ،طريقتنا
 .ةاألكليٌ  ةالطريق تاألىم كليس ةالطريق تليس اكلكنه ،من الطرؽ ةطريق يى

اؼبفكرين كالدارسُت برامج كثَتة؛ كيف برامج بناء الفكر كثَتة جدنا يف الساحة، قٌدـ عدد من 
ىذه  ؟كيف تيكٌوف ملكة فكرية  ،أيضنا البناء الفكرم، تأسيس الوعي الفكرم ؟تكوف مفكرنا

كأزعم أهنا غَت صاغبة؛  ،أزعم أين اطٌلعت على قدر منها ،اؼبوضوعات كلها موجودة يف الساحة
ة ال يبٍت فكرنا كإمبا يبٍت ثقاف ،كٌوف مثقفناكسبب ذلك أف كثَتنا فبا طيرح فيها ال يبٍت فكرنا كإمبا يي 

نريد مثقفُت كإمبا نريد مفكرين، أزعم أف كثَت من  ككبن ال، كال يبٍت مفكرنا صحيحنا ناضجنا
، تسمى فكرنا كىذا ليس الربامج اؼبطركحة ال ربقق البناء الفكرم كإمبا ربقق البناء الثقايف

 صحيحنا.

مماُُ،ينقصها أشياء كثَتةى أهنا ال تناسب البناء الفكرم ىذه الربامج اؼبوجودة فبا يدؿ عل
 : ينقصها

  َّكات التحليلية، ليس لديهم اىتماـ باؼبلكات التحليلية. لى مى ػة الاالىتماـ بتنمي 
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  .كأيضنا ينقصها االىتماـ دبناىج االستدالؿ كقوانينو مل يهتموا هبا 
 علم اعبدؿ كاؼبناظرة( مل يتعرضوا ؽبا.  كأيضنا ينقصها االىتماـ بالعلـو اغًبجاجية( 
  َّكليس بناء  ترابطيٌ  اكم البنائي؛ أف البناء الفكرم بناء تراكميٌ أيضنا ينقصها فقداف الًت

 معلومات مبعثرة. 
  ٌمة يف الرؤل كاؼبناىج. أيضنا ينقصها عدـ االىتماـ بدراسة اؼبنهجيات الكلية اؼبتحك 
  ؼ اؼبندرجة يف البناء الفكرم؛ ما رصدكا كال استطاعوا كمنها أيضنا ضبابية العلـو كاؼبعار

 يرصدكا اؼبوضوعات اليت تدخل يف البناء الفكرم.أف 

ىذه األمور اػبمسة أدلة أك إشارات تدؿ على أف كثَتنا من الربامج اليت قدمت يف عصرنا برامج 
 غَت صاغبة أك غَت مناسبة للبناء الفكرم.

 

؛ كيف نكٌوف أك  البناءُالفكريُكوناتمىي  اليتكبن سنختم بإذف ا عز كجٌل هبذه اؼبسألة 
فيوُمنُعددُمنُبد  كيف نرسم طريقة صحيحة تكوف بناءن فكرينا صحيحنا أك ناضجنا، ال

 : المكونات

o ُ.ُالمكوفُاألوؿ:ُدراسةُقوانينُاالستدالؿُومنهجيتو

يت لفكر بقوانُت االستدالؿ كمنهجية االستدالؿ الكمعٌت ىذا اؼبكٌوف أف يهتم طالب علم ا
كىناؾ مفردات كثَتة ربت ىذه اؼبادة أك  ،طريقة االستدالؿتشمل ربرير مصادر االستدالؿ ك 

ُ.فف يبكن أف وبٌصلها اإلنساف من خبلؿ قراءة بعض الكتب يف ىذا اؼبكوٌ ربت ىذا اؼبكو  
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كاؼبراد باؼبكوف كبعض اؼبراجع اليت تتعلق باؼبناسبة قبل أف ندخل يف اؼبكوف سنذكر اؼبكونات 
هبذا اؼبكوف؛ حىت لبتصر كتكوف رؤيتنا كاضحة، كلن نذكر اؼبفردات اليت تدخل ربتها؛ ألف 

ا.  اؼبفردات طويلة جدن

كذكرنا أف اؼبراد بو أف يهتم  ،تودراسة قوانُت االستدالؿ كمنهجيَّ  -كما ذكرنا-اؼبكوف األكؿ 
ؿ األدلة كمنهجية جية االستدالؿ كقوانينو من جهة أصو طالب علم الفكر بدراسة منه

 االستدالؿ هبا.

 :الكتبُالنافعةُفيُىذاُالمكوفمن 

  منهج االستدالؿ على مسائل االعتقاد عند أىل السنة كاعبماعة[ تأليف عثماف علي[
 .حسن

  ]تأليف الدكتور فهد العجبلف. الكتاب الثاين: ]التسليم للنص الشرعي 
  .كالكتاب الثالث: ]اؼبنهج اؼبعريف عند ابن تيمية[ تأليف الدكتور عبد ا الدعجاين 
 .كالكتاب الرابع: ]معامل أصوؿ الفقو عند أىل السنة كاعبماعة[ مد اعبيزاين           

ُ

o ُ.ُالمكّوفُالثاني:ُقوانينُالِحجاجُوالجدؿ

م الفكر بالعلـو اليت تقٌوم مسالكو اعبدلية ف أف يهتم طالب علكاؼبراد هبذه اؼبادة أك ىذا اؼبكوٌ 
ة االعًتاض كمسالكو اغبوارية كتقوم أيضنا طرائقو يف اؼبناظرة؛ فهذا اؼبكوف يراد منو ربقيق كيفيَّ 
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كأيضنا كيفية االستدالؿ على  ،ككيفية إبطاؿ األقواؿ الباطلة بطريقة صحيحة ،على القوؿ
 ؼبكوف يهتم هبذه األمور الثبلثة.األقواؿ الصحيحة بطريقة صحيحة إذنا ىذا ا

 :منُالمؤلفاتُالنافعةُفيُىذاُالمكوف

 كمن أفضل طبعاتو بل أفضل  ،]آداب البحث كاؼبناظرة[ للشيخ ؿبمد األمُت الشنقيطي
 بعت ضمن ؾبموع كتبو ربقيق الدكتور سعود العريفي. طبعاتو على اإلطبلؽ ىي اليت طي 

  لبحث كاؼبناظرة[ كىو كتاب مدرسي أنا اقًتح على  ة يف آداب اديَّ لى الكتاب الثاين: ]الوى
كىناؾ متوف  ،كل طلبة العلم أف هبعلوه متننا من اؼبتوف اؼبعتمدة يف تكوينهم العلمي

 ويل الدين اآلمدم. ل، كىو مطبوع كعليو شرح أخرل كلكن ىذا اؼبنت أراه متننا مناسبنا
  ا،ويف الكتاب ىذا مل أره مطبوعن ؿ[ للط  دى ؿ يف ًعلم اعبى ذى أيضنا الكتاب الثالث: ]عىلىم اعبى 

 ،لكن لو نسخة يف النت ؼبن أراد االطبلع عليو ،ت تقريبنادىو مطبوع لكن نسخو نف
 .كلو نسخة طبعت يف مكتبة مصرية لكنها ليست جيدة بالشكل اؼبناسب

 ىذا الكتاب من  ،الكتاب الرابع ]علم آداب البحث كاؼبناظرة[ ؿبمد ذك النوف فتحي
بع طي  ،بعت يف ىذا العلم كىو كتاب مهم كتب بلغة عصرية جيدةآخر الكتب اليت طي 

                 يف دار السبلـ فأنا أرٌجحو يف تكوين النظرة األكىل عن علم اعبدؿ.
 
o َُُحليلُوالبحث.ُكاتُالتُ لَُالمكوفُالثالث:ُتعميقُم

عٌمق أدكاهتا البحثية كالتحليلية؛ دبعٌت كيف أف وبرص طالب العلم على أف يكاؼبراد بذلك 
 ؟بها من جديدكها مث يركٌ ككيف يفكٌ  ؟ل إىل اؼبعلومات الصحيحةيتوصَّ 
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ىو مثل العلم التجرييب يف مراحلو؛ صبع  -كمنو علم الفكر-أنتم تعلموف أف العلم الشرعي 
ج إما مكتوب أك نتى معلومات مث تفكيكها مث تركيبها كاستخبلص النتائج منها كإخراجها يف مي 

ميلقى، فنحن كبتاج إىل مهارات تفكيك كمهارات الًتكيب من جديد كىذا سيكوف يف ىذه 
 .اؼبادة كىذا اؼبكوف الثالث. كىذا اؼبكوف اىتم بو صراحة الغربيوف كثَتنا

ُومنُأكثرُالكتبُالتيُتنفعُفيُذلك:

  .كتاب ]مناىج البحث العلمي[ لعبد الرضبن بدكم 

ُالدقيقةاليت تنفع يف ذلك  كمن اؼبسالك   ؛ مثل علم اعبرب كعلم إدمافُالنظرُفيُالعلـو
كباؼبناسبة إدماف النظر يف العلـو الدقيقة سٌنة سلفية  ،اؼبواريث كعلم اؽبندسة كغَتىا من العلـو

: "النظر يف العلـو الدقيقة ييفٌتق الذىن -يف الرد على اؼبنطقيُت-مهجورة؛ يقوؿ ابن تيمية 
عُت على قوة الرمي شاب كركوب اػبيل تي فيصَت مثل كثرة الرمي بالن   ،و على العلمكيقويٌ و كيدربٌ 

ؽبذا كاف كثَت من علماء السنة  ،كىذا مقصد حسن ،كالركوب كإف مل يكن ذلك كقت قتاؿ
ٍكر لة كعى ابى ييرٌغب يف النظر يف العلـو الصادقة الدقيقة كاعبرب كاؼبقى  ويص الفرائض كالوصايا كالدى

الذىن"؛ إذنا ىذا مقصد من اؼبقاصد الذم كبن فرطنا فيو كثَتنا كؽبذا أصبحت أذىاننا  ذً لشح
 !لة كثَتنامًتىٌ 

كأنا أدعو كثَتنا إىل ربليل عقلية ابن  ،النظرُفيُالبحوثُالتحليليةُالجادة إدمافأيضنا منها 
راسة معلومات حـز كعقلية اؼبهندس الكبَت الشاطيب؛ من يدرس ىؤالء دراسة ربليلية كليست د
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مع ابن تيمية أتوقع أنو سيخرج دبادة ربليلية كبَتة كإمبا كيف فكركا  -استخراج معلومات-
ا.  جدن

o  ُُرسانةُالشرعيةُالمناسبة.المكوفُالرابع:ُتكوينُالت

فكما أننا نقوؿ لطالب  ،كأقصد بذلك أف يكوف طالب علم الفكر لديو أصوؿ العلـو الشرعية
فكذلك نقوؿ لطالب  ،أصوؿ العلـو الشرعية حىت يكوف علمك متقننابد أف تدرس  النحو ال

بد أف تدرس أصوؿ العلـو الشرعية حىت تيكٌوف لديك ترسانة مناسبة ؼبا أنت فيو  علم الفكر ال
       من علم.

سانة الشرعية على معرفة مقاصد العلـو الشرعية كتطوراهتا كوبرص طالب علم الفكر يف الًتَّ 
كباؼبناسبة  ،ياهتا كأصوؽبا الكلية كمدارسها، وبرص باختصار على خرائطها العامةالتارىبية كغا

فلو سألتي أم طالب ماىي خرائط علم أصوؿ الفقو؟  ،انى يػٍ علم خرائط العلـو علم مهجور لدى 
لكن اغبنفية ؽبم خارطة كاغبنابلة قد تكوف  ،عتمدأكثر ما تي  اردبا يأتيك خبارطة الشافعية؛ ألهن

كذلك   ،كلكن اؼبقصود أف كل مذىب لو خارطة يف العلم ،ـبتلفة عن الشافعية ؽبم خارطة
الفقو، الفقو كل مذىب لو خارطة يف ترتيب العلـو أك ترتيب األبواب كقد اىتم هبا أبو سليماف 

فكاف ىذا الفصل الذم عقده يف كتابو ]البحث  ]البحثُالفقهي[ُيف كتابوُعبد الوىاب
 الفقهي[ من أنفع األصوؿ كأصبلها حُت حٌدد خرائط كتب الفقو يف اؼبذاىب الفقهية.

ُ

o .ُالمكوفُالخامس:ُتكوينُالتأصيلُالعاـُللمناىجُوالتصورات
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ص امنا كلينا عن خصائعأف يكوف طالب علم الفكر تصورنا  كاؼبراد هبذه اؼبادة أك ىذا اؼبكوف
سواء كانت منظومات  ،لة لئلسبلـاإلسبلـ كفبيزاتو كعن خصائص اؼبنظومات األخرل اؼبقابً 

دينية أك منظومات كضعية مادية، سواء كانت منظومات دينية: كاؼبنظومات اليهودية 
 ة كاؼبنظومة اؼبادية كغَتىا.أك منظومات كضعيَّ  ،كاؼبسيحية

 :المكوفومنُالكتبُالنافعةُفيُىذهُالمادةُأوُىذاُ

 كىو من أىم الكتب  ،كتاب ]اػبصائص العامة للشريعة اإلسبلمية[ ليوسف القرضاكم
كأصبح كتابنا عمدة يف كل من كىتىب بعده؛ كل من كىتىب بعده إذا رجعت إليو ذبد أنو 

 أك يأخذ نفس طريق اػبارطة اليت كضعها القرضاكم يف كتابو.  إليو يرجع
 مية[ لعمر األشقر. أيضنا كتاب ]خصائص الشريعة اإلسبل 
 [لسيد قطبك ]خصائص التصور اإلسبلمي. 

ىذاف الكتاباف ]خصائص التصور اإلسبلمي[ لسيد قطب ككتاب ]اػبصائص العامة 
للشريعة اإلسبلمية[ ليوسف القرضاكم نبا عمدة كل من جاء بعدنبا، تراه يأخذ من ىذا 

 أك يأخذ من ىذا. 

  من الكتب أيضنا اؼبهمة ]قضايا اؼبنهجية يف العلـو اإلسبلمية كاالجتماعية[ تأليف
 ؾبموعة من الباحثُت إصدار اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي. 

 يف دار  عطبي  ،أيضنا الكتاب اآلخر ]اؼبنهجية اإلسبلمية[ أيضنا ؾبموعة من اؼبؤلفُت
 السبلـ. 
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 ]وعة من اؼبؤلفُت يف دار السبلـ.أيضنا ؾبم ،كتاب آخر ]بناء اؼبفاىيم 
 اوسف القرضاكم[؛ كىو كتاب مهم جدن الكتاب السابع: ]اإليباف كاغبياة لي . 
  .الكتاب الثامن: ]اإلنساف كخبلفتو يف األرض[ لعبد الرضبن اؼبطركدم 
 دار الغرب  ،كالكتاب التاسع: ]الشهود اغبضارم لؤلمة اإلسبلمية[ لعبد اجمليد النجار

 اإلسبلمية.
 
o ُ.المكوفُالخامس:ُالتاريخُاإلسالمي 

كمعٌت ىذه اؼبادة أك ىذا اؼبكوف أف يهتم طالب علم الفكر بالتاريخ اإلسبلمي من جهة أىم 
إذنا ال يهتم بكثرة اؼبعلومات كإمبا يهتم  ،تطوراتو كمراحلو كمن جهة تفسَت أحداثو كمشاىده

 عينو على بناء تصوراتو الفكرية.بالتاريخ اإلسبلمي من ىاتُت اعبهتُت؛ ألهنا ىي اليت ستي 

 : الكتبُالمناسبةُفيُىذاُالمكوف من

 ]ثبلثة كتب ألضبد أمُت  ]كضحى اإلسبلـ[، ك]ظيهر اإلسبلـ[ ،كتاب ]فجر اإلسبلـ
ا يف البناء الفكرم؛ كلكن الفقد سلك فيها منهجيَّ  بد من التنبيو على أنو  ة مهمة جدن

عدد من اؼبستشرقُت، كأنا أعلم أف بعض  قرر فيها تقريرات ليست صحيحة اعتمد فيها
يشتغل على ىذه الكتب الثبلثة سيعٌلق على مواطن  -بعض الباحثُت اآلف-الشباب 

ا مهم ،اػبطأ فيها ا نافع كجدن إذا خرج سيكوف من أنفع اؼبشاريع؛  ،كىذا مشركع جدن
 ألف الكتاب ؿبورم كلكن فيو أخطاء فإذا عيٌلق على األخطاء سيكوف نافعنا. 
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 رسالة ىو لمي ك لكتاب الثاين: ]منهج كتابة التاريخ اإلسبلمي[ مد صامل الس  ا
 . ا، كىو كتاب مهم جدن الدكتوراة بالنسبة لو

  دار القلم.  ،الكتاب الثالث: ]اؼبوقف من التاريخ اإلسبلمي[ غبامد خليفة 
  دار الشركؽ. ،الكتاب الرابع: ]تارىبنا اؼبفًتل عليو[ ليوسف القرضاكم 

 

o ُمكوفُالسادس:ُتاريخُالفكرُاإلسالميُوالعربيُومدارسوُوتياراتو.ُال

كاؼبراد هبذا اؼبكوف أف يهتم طالب العلم خبارطة الفكر اإلسبلمي اؼبعاصر من جهة التيارات  
 كاؼبدارس اليت تيكىوف ىذه اػبارطة.

 : نذكرُبعضُىذهُالكتبُالعشرةكىناؾ كتب كثَتة جدنا، 

  ]كىو من الكتب العيمد يف  ،كىو من أىم الكتب ،إللربت حوراين]تاريخ الفكر العريب
 ىذه القضية.

 كىو من  ،الكتاب الثاين: ]أسس التقدـ عند مفكرم اإلسبلـ[ كىو لفهمي جدعاف
 .أىم الكتب أيضنا

ىذاف الكتاباف من يعتمد عليهما كيدمن النظر فيهما كاؼبراجعة ؽبما سييحٌصل خَتنا  
 كثَتنا.

  :اذباىات الفكر العريب اؼبعاصر يف مصر[ ألضبد اعبٌماؿ، طبع يف الكتاب الثالث[
 ؾبلدين.
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  قٌسم فيو الفكر اؼبعاصر إىل ثبلثة  ،الكتاب الرابع: ]الفكر العريب اؼبعاصر[ لغازم التوبة
 كالكتاب عليو عدد من اؼبؤاخذ كفيو فوائد كثَتة. ،أقساـ كناقشها بطريقة ربليلية نقدية

  كىي موسوعة صباؽبا  ،وعة اغبركات اإلسبلمية[ أضبد اؼبوصليالكتاب اػبامس: ]موس
 كىي مهمة. ،من جهة رصد كثَت من اغبركات كالتعريف اؼبختصر هبا يف ؾبلد كاحد

 طبعة مركز تأصيل. ،]مناىج الفكر العريب اؼبعاصر[ لشاكَت السحمودم 
 ىذا الكتاب الثالث من الكتب الفكرية اورية ،]العلمانيوف كالقرآف[ ألضبد الطٌعاف، 

ككل من كتب بعد أضبد الطٌعاف يف اػبطاب اغبداثي استفاد منو كثَتنا، ال أريد أف أقوؿ 
 اعتمد عليو كثَتنا كلكنهم استفادكا منو كثَتنا.

 ىو   ،الكتاب الثامن: ]االذباىات الوطنية يف األدب اؼبعاصر[ تأليف ؿبمد ؿبمد حسُت
ا كقدمي نسبينا.كتاب م  شهور جدن

  براىيم، ىذا كتاب ثرم إكتاب ]عصر النهضة العربية بُت اغبقيقة كالوىم[ مفيدة ؿبمد
ا يف النقد؛ فهي من أعنف من نقد  ا كمؤلفتو مفيدة عنيفة جدن ا كاؼبؤلفة عنيفة جدن جدن

ا عنيفنا بع -األفغاين كؿبمد عبده كمن جاء بعدنبا-التيار اإلصبلحي  ضو نقدهتم نقدن
 لكنو كتاب ثرم باؼبعلومات. ،صحيح كبعضو ليس صحيحنا

 ا.الكتاب العاشر: ]كاقعنا اؼبعاصر[ تأليف ؿبمد قطب  ، كىو كتاب شهَت جدن
  ىناؾ كتب تنفع يف ىذه اؼبادة ىي الكتب اؼبفردة؛ الكتب اؼبفردة يف العلمانية، الكتب

 اؼبفردة يف الليربالية يف القومية يف غَتىا من اؼبذاىب.
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o  ُُالتو.المكوفُالسابع:ُتاريخُالفكرُالغربيُومدارسوُوتحو

كاؼبراد هبذه اؼبادة أك هبذا اؼبكوف أف وبرص طالب علم الفكر على دراسة التاريخ الغريب من 
 كمن جهة تفسَته. ،كمن جهة مدارسو كتياراتو ،جهة مراحلو كتطوراتو

 :منُالكتب ،اؼبكوفىناؾ كتب كثَتة جدنا دىرىسٍت أك تعطي مادة يف ىذا 

 ا بل ىو  ،كتاب ]تكوين العقل اغبديث[ جوف ىرماف رانداؿ كىذا الكتاب مهم جدن
 كىو مطبوع يف ؾبلدين. ،من العيمد الكربل يف ىذا اجملاؿ أك يف ىذه اؼبادة

 ]كلو اسم آخر ]أفكار كرجاؿ[ كتيرجم باسم آخر  ،الكتاب الثاين: ]قصة الفكر الغريب
بعنواف ]تشكيل العقل الغريب[، فػ ]تشكيل العقل الغريب[ إف كجدتو يف السوؽ ىو 

كىو يف اؼبنزلة الثانية بعد  ،نفسو ]قصة الفكر الغريب[ كىو نفسو ]أفكار كرجاؿ[
 الكتاب السابق.

 أحد اؼبؤرخُت اإلقبليز-داؿ الكتاب الثالث: ]تاريخ الفكر األكركيب اغبديث[ لركن-، 
ا بل ىو مذىل من جهة الثراء كىو كتاب ثرم   ال تكاد ذبد سطر من سطوره إال  ،جدن

 دار النفائس. ،كفيو إشارة أك معلومة مهمة، ترصبة أضبد الشيباين
 كىو   ،أجزاء صغَتة ةالكتاب الرابع: ]الفكر األكركيب اغبديث[ فرانكلُت باكمر، يف أربع

 كتاب فيو إنشاءات كثَتة كلكن فيو أفكار مهمة.
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  كىو  ،بع يف مكتبة العبيكافالكتاب اػبامس: ]آالـ العقل األكركيب[ ريتشارد تارناس، طي
ا كعليو تزكيٌ  تبت عليو أكثر من عشر تزكيات يف أكؿ ات؛ كي أيضنا كتاب مهم جدن

 .حليلية اليت سار هباصفحاتو من علماء معاصرين تدؿ على أنبيتو كأنبية لغتو الت
o  ُجاليةُفيُالفكرُالعربيُالمعاصرُبكلُةُوالسُ المكوفُالثامن:ُالبحوثُالنقدي

ُتياراتو.

كاؼبراد هبذا اؼبكوف أك ىذه اؼبادة أف وبرص طالب علم الفكر على أف يتعٌرؼ على مواطن النقد 
اؼبواطن اليت احتدـ أك مواطن اعبدؿ كاغبوار يف خارطة الفكر اإلسبلمي كالعريب؛ حبيث يعرؼ 

 .فيها النقاش ككانت ؿبل جدؿ كحوار كأخذ كعطاء كنقد كتصحيح

 :ومنُالكتبُالتيُتساعدُعلىُىذاُالمكوف

 ا. ،]إصبلح الفكر اإلسبلمي[ طو جابر العلواين  كىو كتاب مشهور جدن
  ]ككتاب ]اػبطاب العريب اؼبعاصر: قراءة نقدية يف مفاىيم النهضة كالتقدـ كاغبداثة

 إظباعيل، ككبل الكتابُت من مطبوعات اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي.فادم 
 .الكتاب الثالث: ]مفهـو ذبديد الدين[ بسطامي سعيد، من مطبوعات مركز تأصيل 
  رضبو ا-صرانيوف[ ؿبمد حامد الناصر كالكتاب الرابع: ]العى-. 
  ا كخاصة كالكتاب اػبامس: ]اغبركة اإلسبلمية ثغرات يف الطريق[ كىو كتاب مهم جدن

 لعبدا النفيسي. ،يف نقد حركة اإلخواف
 كىو أيضنا كتاب نقدم  ،كالكتاب السادس: ]على صحوة الكلمة[ لعبدا النفيسي

 مهم.
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 كىي رسالة مشهورة  ،كالكتاب السابع: ]رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا[ مود شاكر
ا.  جدن

 

  شاكر.كالكتاب الثامن: ]أباطيل كأظبار[ مود 
  .]كالكتاب التاسع: ]الفجور السياسي 
 .]كالكتاب العاشر: ]البياف الدعوم كظاىرة التضخم السياسي 
 كالكتاب اغبادم عشر: ]األخطاء الستة للحركة اإلسبلمية[ كلها لفريد األنصارم، 

اد للحركة قَّ ىو من أشهر النػ   -كما سيأيت معنا غدنا-كفريد األنصارم باؼبناسبة 
 .-بإذف ا عز كجل-كسنأيت على كقفات مع نقده  ،اؼبعاصرةاإلسبلمية 

 مل من رب العاؼبُت[ ؼبصطفى صربمالكتاب الثاين عشر: ]موقف العقل كالعلم كالعا 
ا يف أربع ؾبلدات مفيت الدكلة العثمانية، كأنبيتو من  ،كىو كتاب فكرم مهم جدن

ؼبادم كالفكر العلماين يف بلت األكىل للفكر اع التشك  جهات: اعبهة األكىل من تتب  
ا كإف كانت بعض تقريراتو ال زبلو من غلوو العامل اإلسبلمي فقد تتبَّ   عها بشكل كبَت جدن

 كأخطاء.
 ىو  تعرفوف أف سعد البازعي ،]استقباؿ اآلخر[ لسعد البازعي مثل:كتب أخرل   تبقي

أحد اغبداثيُت السعوديُت كمع ذلك فكتابو ىذا ىو أقول نقد للخطاب اغبداثي 
السعودم بل العريب؛ فمن أراد أف يعرؼ مكامن الغلط يف اػبطاب اغبداثي العريب 

 فليقرأ ىذا الكتاب.
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 نشر اؽبيئة اؼبصرية  ،كالكتاب الرابع عشر: ]إشكالية تأصيل اغبداثة[ لعبد الغٍت بارة
 للكتاب.

  اؼبسَتم كغَتىا من الكتب اؼبهمة اليت بُت ىبد الوىاب تب ككي  ،تب طو عبد الرضبنككي
 أيديكم أيضنا ىي كتب تساعد كثَتنا على تكوين ىذه اؼبادة كىذا اؼبكوف.

o ُالمكوفُالتاسع:ُالتعمقُفيُدراسةُالسننُالكونيةُالتيُأشارتُإليهاُالنصوص
ُالشرعية.

 .فقوُالكوفُوالواقعما يبكن أف يسمى 

ىيُمن أفضل التعاريف أف يقاؿ:  ،كالسنن الكونية عيرٌفت بتعريفات كثَتة من اؼبعاصرين
 .القوانينُالتيُأحكمُاهللُبهاُتدبيرُالكوفُوجعلهاُحاكمةُفيُأحداثوُومشاىدهُالمختلفة

: قوانُت متعلقة بالكوف كقوانُت متعلقة حبياة اإلنساف؛ ىناؾ قوانُت متعلقة كىي نوعاف يف اعبملة
 كىناؾ قوانُت كسنن متعلقة حبياة اإلنساف كأخبلقو كغَت ذلك. ،وف كمسَتتوبالك

كستكوف موجودة يف الكتب اليت - متعددة بُت ىذين النوعُت، اكقد ذكر بعض الباحثُت فركقن 
 .-حيل إليها بعد قليل بإذف ا عز كجلسأي 

ُالمهجورةُلدينا من أخطر  -مع كوهنا مهجورة-كىي  ،أيضنا ىذهُالسننُياُجماعةُمنُالعلـو
فلو رأينا رجبلن تنكر  ،ما يؤثر يف حياة الناس؛ التنىٌكر للسنن الكونية مثل التنكر لقانوف اعباذبية

ماذا سنقوؿ لو؟  ،قاؿ: ال يوجد قانوف جاذبية، عباذبية كرمى نفسو من بناء شاىقلقانوف ا
ر لقانوف اعباذبية فرمى من تنكَّ  ،هو ؾبنوففمن تنكر للقوانُت الكونية كمل يلتـز هبا ف ،ؾبنوف
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فمن تنكر للقوانُت الكونية كمل يعمل  ،ر لقانوف كويننفسو فهو غَت معذكر يف الشريعة؛ ألنو تنكَّ 
 يف النصوص الشرعية كميشار إليها.هبا فهو غَت معذكر يف الشريعة؛ ألنو تنكر لشيء موجود 

ا ال  ر.وٍ لتنبو ؽبا كآثارىا على حياتنا عميقة الغى بد من ا إذنا كبن أماـ حقيقة خطَتة جدن

: "إف إرشاد ا إيانا إىل أف لو -يف اإلشارة إىل أنبية السنن الكونية–يقوؿ ؿبمد رشيد رضا   
ا من العلـو اؼبدكَّ  نة؛ لنستدمي ما فيها من يف خلقو سينننا يوجب علينا أف قبعل ىذه السنن علمن

نوف ؽبا يجب على األمة يف ؾبموعها أف يكوف فيها قوـه يبيٌ ف ،اؽبداية كاؼبوعظة على أكمل كجو
سنن ا يف خلقو كما فعلوا يف غَت ىذا العلم من العلـو كالفنوف اليت أرشد إليها القرآف 

فوف من اؼبتقدمُت كاؼبتأخرين يف شيء من علم كيقوؿ أيضنا: "كمل ييقٌصر اؼبصنٌ  ،باإلصباؿ"
 ،نن ا يف األممما ىدل إليو القرآف كاغبديث من سي  الكتاب كالسنة كما قٌصركا يف بياف

كلو عينوا بذلك بعض عنايتهم بفركع  ،على االعتبار هبا كاعبمع بُت النصوص يف ذلك كاغبثٌ 
 .األحكاـ كقواعد الكبلـ ألفادكا األمة ما وبفظ بو دينها كدنياىا"

؛ يف أف األمة قٌصرت  من جهة أف ىذا كلكنو معرٌب  ،ىذا الكبلـ قد ال ىبلو من مبالغة قليبلن
دـ اػبدمة اليت تليق بو مع أنو عميق التأثَت يف اغبياة.  العلم مل ىبي

 :منُأىمُالكتبُالتيُتساعدُعلىُالتعرؼُعلىُىذاُالعلم

 كىو رسالة الدكتوراة  ،كتاب ]السنن الكونية يف التصور اإلسبلمي[ لراشد الشهواف
 بالنسبة لو.
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 كىو أيضنا رسالة  ،ياة اإلنسانية[ لشريف اػبطيبككتاب ]السنن الكونية يف اغب
 الدكتوراة مطبوعة يف ؾبلدين يف مكتبة الرشد.

 كىو أيضنا رسالة الدكتوراة بالنسبة لو ،ككتاب ]سنن ا يف األمم[ لسعد اغبمٌيد، 
 مطبوعة يف دار الفضيلة.

  ؿبيي الدينكالكتاب الرابع: ]مفهـو السنن الكونية يف الفكر اإلسبلمي[ حاـز زكريا، 
 رسالة اؼباجستَت طبعت يف دار النوادر.

 فهذه الكتب من أىم الكتب اليت تساعد يف التعرؼ على السنن الكونية. 

ُ

o .ُالمكوفُالعاشر:ُخارطةُالمذاىبُوالحركاتُاإلسالمية

أنو  -السادسة أك السابعةاؼبادة فيها تداخل مع اؼبادة  كىذه-كاؼبراد هبا أف وبرص على اػبارطة 
رص على اػبرائط الكلية؛ كمعرفة اػبرائط من أفضل ما وبدد لنا مواطن الفكر اليت ربتاج إىل وب

فمن  ،عنها غفلة تكمواطن الفكر اليت حصل ،خمتض  حصل فيها  كمواطن الفكر اليت ،تفعيل
 خبلؿ ىذه اػبرائط ندرؾ جوانب القصور لدينا كجوانب التضخم.

ُكتبىناؾُكتبُكثيرةُتساعدُعلىُذلكُمنُ  :أىمهاُأربعة

 مطبوع  -كسبق معنا- ،الكتاب األكؿ: ]موسوعة اغبركات اإلسبلمية[ ألضبد اؼبوصللي
 مركز الوحدة العربية. ،يف ؾبلد كاحد
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  بعت يف ؾبلدين الكتاب الثاين: ]اؼبوسوعة اؼبيسرة يف األدياف كاؼبذاىب اؼبعاصرة[ طي
ا  الندكة العاؼبية للشباب.  ،كمشهورة جدن

  كىو   ،الثالث: ]اؼبذاىب الفكرية اؼبعاصرة[ طبعت يف ؾبلدين لغالب عواجيالكتاب
 كتاب مدرسي مفيد يف التعرؼ األكيٌل.

 اؼبوسوعة العربية  :أظن عنوانو ىكذا، الكتاب الرابع: مهم جدنا كطبع يف ستة ؾبلدات[
حزاب ؛ اعبزء األكؿ كالثاين بعنواف ]األاكل جزئُت تأخذ عنوانن   ،يف اؼبذاىب كاغبركات[

كاعبزء  ،كاعبزء الثالث كالرابع بعنواف ]األحزاب كاغبركات القومية[ ،كاغبركات اإلسبلمية[
اػبامس كالسادس بعنواف ]األحزاب كاغبركات اليسارية[. ىذه اؼبوسوعة يف ستة 

ا تساعد على رسم اػبارطة بتفاصيل كثَتة.   ؾبلدات ثرية جدن

ىناؾ مكونات أخرل أغفلناىا  ،طالب علم الفكر بد أف وبرص عليها ىذه اؼبكونات اليت ال  
كمنها أيضنا العلـو اؼبتعلقة بأدكات  ،مع أنبيتها منها: العلـو اإلنسانية على اختبلفها كتنوعها

 الفهم كالتحليل ككبو ذلك.

ُُ

ة ة تراكميَّ أف البناء الفكرم عملية معقدَّ  خالصةُماُأريدُأفُأصلُإليوُفيُىذهُالمسألة:
 قراءة مبعثرة. دكليست ؾبرَّ 

 راكمية كليست ؾبرد قراءة مبعثرة.أختم اللقاء ىذا بأف البناء الفكرم عملية معقدة ت
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بقيت علينا اؼبسألة التاسعة عشر من اور األكؿ كىي  ،ىذا يف ما يتعلق باؼبسألة الثامنة عشر
ا أف لب ،مشركع أسلمة اؼبعرفة :مسألة ا كليس مناسب أبدن وض فيها كىذه اؼبسألة صعبة جدن

ا،نا ءلليلة فبإذف ا نستفتح هبا لقاا  مث ندخل يف اور الثاين الذم ىو الفكر اإلسبلمي. غدن

 كعلى آلو كصحبو أصبعُت. ،كصلى ا كسلم على نبينا ؿبمد ،ىذا كا أعلم
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 بسمُاهللُالرحمنُالرحيم

كالصبلة كالسبلـ على اؼببعوث رضبة للعاؼبُت، كعلى آلو كصحبو  ،اغبمد  رب العاؼبُت ّ*
 كسلم تسليمنا كثَتنا إىل يـو الدين.

حياكم ا أيها اإلخوة الكراـ يف اللقاء الثالث، من اللقاءات اؼبعقودة للميدارسة يف قضية 
 .(البناء الفكرم أسسو كقوانينو)

نًلج  -بإذف ا عز كجل- كاآلفاؼبسألة الثامنة عشر،  فنا يف اللقاء الثاين عند هنايةا قد توقَّ كنَّ 
 ، كىي قضية مشركع أسلمة اؼبعرفة.يف اؼبسألة التاسعة عشر

 

 ُالمسألةُالتاسعةُعشر:ُقضيةُمشروعُأسلمةُالمعرفة
 

، قىصد منو من اآلف ب من أربعُت سنةمانينيات اؼبيبلدية قبل ما يقري ل يف الثَّ كىذا اؼبشركع تشكَّ 
وف لو إىل بناء مشركع إسبلمي يف العلـو وبوم العلـو الغربية اغبديثة بأنواعها برؤية بن  تى مي ػأتباعو كال

 -رضبو ا-كمن أشهر من دعا إىل ىذا اؼبشركع الدكتور إظباعيل الفاركقي  ،إسبلمية خالصة
س س اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي، كىذا اؼبعهد قد تأسَّ كىو من أكائل، كمن أشهر، من أسَّ 

 .ق، كمن أكرب أىدافو مشركع األسلمةَُُْعاـ 

                                                           
 https://goo.gl/qP05q5ُبدايةُالمحاضرةُالثالثة،ُرابطُيوتيوب:ُٖ

https://goo.gl/qP05q5
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مت يف عصرنا لتحقيق البناء د  ككجو عبلقة ىذا اؼبشركع بالبناء الفكرم أنو أحد النماذج اليت قي 
الفكرم، فإف الذين أنشأكه قصدكا من ذلك أف وبققوا نوعنا من البناء الفكرم يف العلـو 

 .اغبديثة

نعرؼ حقيقتو كأصولو كأىدافو، كأيضنا ما قيد ـ حولو من بد أف نقف مع ىذا اؼبشركع ك  فبل
 ـ أيضنا حولو من انتقادات صحيحة.كما يستحق أف ييقدَّ  ،انتقادات

بُت أيديكم  ،، عير ؼ بتعريفات متعددة(ة العلـومى لى سٍ أى )بالنسبة ؼبفهـو ىذا اؼبشركع، الذم ىو 
 فُت لو:تعريفات ألشهر اؼبعر  ة ثبلث

تعريف الدكتور عماد الدين خليل، كعماد الدين خليل ىو أحد اؼبفكرين : التعريف األكؿ
ا ككتبو من الكتب  العراقيُت اؼبنتسبُت إىل اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي، كلو كتب كثَتة جدن

، أك أسلمة اؼبعرفة: ، اعبيدة النافعة ىي فبارسة النشاط "يقوؿ يف تعريف مشركع أسلمة العلـو
 ."ميعنا كتوصيبلن كنشرنا من زاكية التصور اإلسبلمي للكوف كاغبياة كاإلنسافاؼبعريف كشفنا كذب

مَّع  ، ييقصد منها أف ذبي كحقيقة ىذا التعريف تظهر يف أف مشركع أسلمة اؼبعرفة، أك أسلمة العلـو
لَّص من الرؤية الغربية اليت بيني ت العلـو اؼبعاصرة كتؤصَّل كتينشر يف اؼبسلمُت برؤية إسبلمية، كزبي

 عليها. 

: : التعريف الثاين كيقوؿ األستاذ أبو قاسم حاج ضبيد يف تعريف أسلمة اؼبعرفة، أك أسلمة العلـو
كاإلحاالت الفلسفية الوضعية  رتباط بُت اإلقباز العلمي اغبضارم البشرميعٍت فك اال"

 ."بأشكاؽبا اؼبختلفة، كإعادة توظيف ىذه العلـو ضمن نظاـ منهجي ديٍت غَت كضعي
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إف -يقـو بعملُت فهو مشركع  ؛ىذا اؼبشركع  حقيقةبٌُت التعريف من أكثر التعاريف اليت تي  كىذا
لَّص العلـو من اؼبواد الوضعيَّ  :العمل األكؿ ؛-التعبَت صحَّ  ة اؼبادية العلمانية اليت بينيت عليها، زبي
ة غَت الوضعية، كلو بٌت من جديد على البناء على مواد، كما يقوؿ بناء اؼبواد الدينيَّ عاد كتي مث تي 

 قاؿ إسبلمية ألحسن. 

اؼبذىب القائل "تعريف الدكتور ؿبمد عمارة، يقوؿ يف تعريف أسلمة اؼبعرفة:  :التعريف الثالث
بوجود عبلقة بُت اإلسبلـ كاؼبعارؼ اإلنسانية، كالرافض عبعل الواقع كالوجود كحده اؼبصدر 

ىي اؼبذىب الذم يقيم اؼبعرفة على "أيضنا:  . يقوؿ"الوحيد للعلم اإلنساين كاؼبعرفة اإلنسانية
 ."ساقُت اثنُت، الوحي كعلومو، كالكوف كعلومو، كليس على ساؽ كاحدة ىي الوجود

قاسم، من  أيضنا تعريف ؿبمد عمارة ميقارب لتعريف عماد الدين خليل، كلتعريف أيضنا أيب
صها من ى أصوؿ الوحي، كىبلٌ جهة أنو قٌرر بأف مشركع أسلمة اؼبعرفة يركز على بناء اؼبعرفة عل

 ة. األصوؿ اؼبادية الوضعيَّ 

رتباط ن فك  االأنَّو عبارة عع؛ انكشفت لنا حقيقة ىذا اؼبشرك من خبلؿ ىذه التعاريف الثبلثة 
بُت العلـو كاألصوؿ اؼباد ية الوثنية اليت قامت عليها، كإعادة صياغتها من جديد على أصوؿ 

 من مرحلتُت.دينية إسبلمية، فهو عمله مركب 
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، أك أسلمة اؼبعرفة، أك ركيزتُت، أك لو  يقـو على ركنُت كىذا يدؿ على أف مشركع أسلمة العلـو
ُشرطاف، نقوؿ:

 زبليص العلـو اغبديثة من األصوؿ كاؼبواد العلمانية كاؼبادية كالوثنية، اليت الركيزةُاألولى :
 قامت عليها.

 سس اإلسبلمية الشرعية.على األصوؿ كاألي  ىا كصياغتها من جديد،ؤ : بناالركيزةُالثانية 

 ة ىذا اؼبشركع.كفقداف أحد ىاتُت الركيزتُت يؤدم إىل فقداف ماىيَّ 

، (أسلمةُالمعرفة)، ك(أسلمةُالعلـو) :ىذا اؼبشركع أيطلقت عليو إطبلقات متعددة، منها
ذا كعيٌرؼ ى (،التأصيلُاإلسالميُللعلـو) -كىو من اإلطبلقات الشهَتة-كمنها أيضنا 

. اؼبصطلح  بتعريفات كثَتة، منها: إبراز األيسس اإلسبلمية اليت تقـو عليها العلـو

، كعيٌرؼ ىذا (التوجيوُاإلسالميُللعلـو) :أيضنا من اإلطبلقات اليت أيطلقت على ىذا اؼبشركع
اؼبصطلح أيضنا بتعريفات كثَتة، منها: إعادة النظر يف الدراسات العلمية بعامة، كاإلنسانية 

 خباصة، كتأصيلها كفق ثوابت الفكر اإلسبلمي كصياغتها يف إطار اإلسبلـ.

لَّص العلـو من اؼبوادذين ذكرنانبا، كنبكل ىذه التعريفات تقـو على الركنُت اللَّ  اليت  ا: أف زبي
ة، ككاف ىذا ىو ، كتيبٌت من جديد على اؼبواد الشرعيَّ -اؼبادية كالعلمانية كالوثنية- قيمت عليهاأي 

 .ؼ اورم ألصحاب ىذا اؼبشركعاؽبد
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، كىو الدكتور الًتكي (التوجيو اإلسبلمي)ك (التأصيل اإلسبلمي)ىناؾ من فٌرؽ بُت مصطلح  
ن، كىو أيضنا أحد اؼبفكرين اؼبسلمُت اؼبعاصرين، فرَّؽ بُت مصطلح التأصيل قداد ياعبً الشهَت مً 

، ف ، كبُت مصطلح التوجيو اإلسبلمي للعلـو ذكر أف التأصيل ىو: بناء العلـو اإلسبلمي للعلـو
، كاليت "كىو متعلق بشكل كبَت بالعلـو اإلنسانية: "على كفق األصوؿ اإلسبلمية، قاؿ ابتداءن 

 جتماع، كالتاريخ، كالعلـو اؼبتعلقة بدراسة اغبالة اإلنسانية.اال ىي علم النفس، كعلم

قيمت على غَت األصوؿ اليت أي  ستفادة من العلـواال كأما التوجيو اإلسبلمي فهو ؿباكلة: "قاؿ
، مثل الطب كالفيزياء كالكيمياء "كىو متعلق بالعلـو التجريبية اضة: "، قاؿ"اإلسبلمية

فعلم النفس كعلم  ،جتماعكغَتىا، فهذه علـو ذبريبية ؿبضة ليست كعلم النفس كعلم اال
، كالعلـو التجريبية ق هبا التأصيل اإلسبلمي لجتماع كاليت ىي العلـو اإلنسانية، يتعلَّ اال لعلـو

 ، اضة، مثل علم الطب كعلم الفيزياء كالكيمياء كالفلك، يتعلق هبا التوجيو اإلسبلمي للعلـو
 ىذه رؤية الدكتور مقداد ياعبن.

، كقصد الذين (لُالمعرفةتكامُُ: )الذم أطلق على ىذا اؼبشركع طلقاؼبصطلح الثالث الذم أي 
ز؛ ألنو قد قيل أنكم أنتم اآلف تريدكف أف تأخذكا لديهم ربي  أطلقوا ىذا اؼبصطلح أف ال يكوف 

إف -وا من ىذه التهمة زكم مع أهنا ليست لكم، فقصدكا هبذا اؼبصطلح أف يتخلصالعلـو إىل حيٌ 
.، فقالوا كبن ندعو إىل تكامل اؼبعرفة، كليس إىل أس-التعبَت صحَّ   لمة العلـو

كتبٌٌت ىذا (، تقريبُالعلـو: )ق على ىذا اؼبشركعطلالعنواف الرابع أك اللقب الرابع الذم أي 
ما عىًمل ابن حـز يف عبد الرضبن، كقاؿ كبن سنعمل مثل اللقب الدكتور اؼبغريب الشهَت طو
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م سلً ؤ ، فقاؿ كبن أيضنا نريد أف ني (التقريب غبد اؼبنطق)اؼبنطق، فإف ابن حـز أسلم اؼبنطق كظبٌاه 
، كنسميها   قريبها إىل الرؤية اإلسبلمية.م تأ (؛تقريب العلـو)العلـو

سم هبذا االميطًلقوه ، كقىصد (كحدة اؼبعرفة) :سم اػبامس الذم أيطلق على ىذا اؼبشركعكاال
؛ كأف فيها ربيزن أيضنا أف يتخلَّ  عاء على أف العلـو دٌ ا، كفيها اصوا من إشكالية أسلمة العلـو

 وصف بالكفر كعدـ اإلسبلـ. تي 

 

وف ؽبذا اؼبشركع عددنا من اؼبوجبات، ؼباذا بات ىذا اؼبشركع كأنبيتو، ذكر اؼبتبن  فيما يتعلق دبوجً 
 قالوا منها:؟ سعوا إىل ىذا اؼبشركع

أم أف اإلسبلـ لديو عقائد تتعلق بالوجود، كعقائد تتعلق باغبياة، كعقائد  ؛ةالضرورةُالعقديُ 
عتمد على غَتنا فبن بناىا على قيم ىذه العقائد، كال نبد أف ني  تتعلق حبقيقة اإلنساف، فبل

 تقتضي منا أف نذىب إىل ىذا اؼبشركع. اأصولو، فالضركرة العقدية إذن 

 كمعٌت ىذه الضركرة، أف اإلنساف يف ىذا العصر مع تغَت   ؛الضرورةُاإلنسانيةالسبب الثاين: 
أجوبة ـ بد أف نقدٌ  شغلو، فبلطبيعة عيش الناس، أصبحت لديو أسئلة متعددة تيثَت عقلو كتي 
 على ىذه األسئلة، كنستفيد من غَتنا كنصوغها على أصولنا.

بعية، بأف يكوف العامل اإلسبلمي ص من التَّ كىي التخل   ؛الضرورةُالحضاريةالسبب الثالث: 
؛ حىت ال نكوف تابعُت لغَتنا. ؤ بد أف ني  مستقبلن حبضارتو غَت تابع لغَته، فبل  سلم العلـو
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، فقد ذكركا ؾباالت كثَتةكأما اجملاالت اليت يتعلق  بلغت عند عٌد  هبا مشركع أسلمة العلـو
جتماع، كعلم التاريخ، لم الًتبية، كعلم النفس، كعلم االبعضهم، أحد عشر نوعنا، منها: ع

.كعلم اغبضارة، كعلم اال  قتصاد، كعلم السياسة، كغَتىا من ىذه العلـو

 ، كتبلحظوف أهنا ىي العلـو اليت تدخل يف ىذه العلـو ىي اليت يتعلق هبا مشركع أسلمة العلـو
 .ؾباؿ علم الفكر

 

 : ثالثةُأصوؿُأساسيةيقـو يف حقيقتو على  -الذم ىو أسلمة العلـو-ىذا اؼبشركع 

 ات كاألنظمة اؼبختلفة اؼبتناقضة، فالعامل فيو : أف العامل مليء باؼبرجعيَّ وؿاألصلُاأل
مرجعيات فلسفية، كفيو مرجعيات مادية، مرجعيات دينية، ك فيو مرجعيات كثنية، كفيو 

كغَت ذلك. كاؼبرجعيات الدينية أيضنا ـبتلفة، ىناؾ مرجعية إسبلمية، كىناؾ مرجعية 
ا هبذه اؼبرجعيات، كىذا  يهودية، كىناؾ مرجعية بوذية، كغَت ذلك فالعامل مليء جدن

 األصل ضركرم قطعي، ليس ؿبل تردد.
 يت امتؤل هبا الوجود، ؽبا تأثَت عميق فيما ينتجو ات ال: أف تلك اؼبرجعيَّ األصلُالثاني

، فهو يف  ؛اإلنساف من اؼبعارؼ كالعلـو فكل ما ينتجو اإلنساف من معارؼ كعلـو
تو اليت يعتمد عليها، كيستحيل أف يبٍت اإلنساف شيئنا من غَت اغبقيقة متأثر فيو دبرجعيَّ 

ة تصبح مرجعية عند فقداف العبثيَّ فمرجعية. بل عدـ اؼبرجعية ىو يف اغبقيقة مرجعية؛ 
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أيضنا ضركرم قائم على حقيقة اإلنساف، كأف  اؼبرجعيات الصلبة الواضحة. كىذا األصل
 أفكاره. و ك بد أف تكوف لديو مسٌلمات سابقة، يف تصورات اإلنساف ال

 أف دين اإلسبلـ دين ُشويل؛ يستوعب كل ؾباالت اغبياة، فدين األصلُالثالث :
 إحدلكإف كانت ىذه -ح اإلنساف عبلقتو با فقط نو أف يصحٌ اإلسبلـ ليس اؼبراد م

لكن اإلسبلـ، كما سبق معنا، لو مقاصد متعددة، منها:  -اؼبقاصد الكربل لئلسبلـ
حوا عبلقتهم بالوجود كبالكوف ح الناس عبلقتهم با، كأيضنا أف يصحٌ أف يصحٌ 

 كباغبياة، فاإلسبلـ مشركع حياة متكاملة.

قة حبياة الناس لئلسبلـ رؤية يف العلـو كاؼبعارؼ اؼبتعلٌ على ىذه األصوؿ، ال بد أف تكوف  فبناءن 
نتجو الناس من العلـو ا أف اإلسبلـ البد أف يكوف مؤثرنا فيما يي كشؤكف عيشهم. فالنتيجة إذن 

مشركع  كاؼبعارؼ، فتقٌرر من ىذه األصوؿ الثبلثة أف مشركع أسلمة العلم، أك أسلمة اؼبعرفة،
 .مشركع ميل ح كما يقولوف، كاجب

كىذه األصوؿ مستقيمة ال إشكاؿ فيها، لكن اإلشكاؿ يف طريقة تطبيقها، كيف طريقة 
، مل وبققوا ىذه األصوؿ،  ،نطبلؽ منهااال ككما سيأيت معنا أف أصحاب مشركع أسلمة العلـو

 .كلديهم مشكلة يف التعامل معها
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مشروع:ُالموقفُمنُمشروعُأسلمةُالمعرفة،ُأوُالقضيةُاألخرىُالتيُنناقشهاُفيُىذاُال
. ُأسلمةُالعلـو

ا، كقد اختلفت اذباىات من قاـ بنقده  فقد نقده عدد من ؛تعٌرض ىذا اؼبشركع لنقدو كبَت جدن
ًمعوف على نقد ىذا اؼبشركع. كنقده أيضنا عدد من  العلمانية، بل قد يكوف العلمانيوف ؾبي

 صحيح، كفيو أخطاءه كثَتةه متعددة.اإلسبلميُت، كقالوا إنو مشركع غَت 

اليت كيج هت إىل ىذا اؼبشركع، ـبتلفة يف اذباىاهتا كمتعلقاهتا: فبعض  االنتقاداتكأيضنا 
كانت متعلقة بالشركط اليت التزموا هبا،   االنتقاداتكانت متعلقة باؼبصطلح، كبعض   االنتقادات

كانت متعلقة   االنتقاداتشركع، كبعض كانت متعلقة بطريقة التطبيق ؽبذا اؼب  االنتقاداتكبعض 
 بالنتائج اليت خرجوا هبا.

 اعًتاضات، نوعاف: -أك أسلمة العلـو- اليت كيج هت إىل مشركع أسلمة اؼبعرفة كاالعًتاضات
كأيضنا من –خاطئة ليست بصحيحة  كاعًتاضات، -من كجهة نظرم على األقل–صحيحة 

 .-كجهة نظرم على األقل

اػباطئة اليت كيٌجهت إىل ىذا اؼبشركع، مث بعد ذلك نستعرض ما  اضاتاالعًت دعونا نستعرض  
 عليو: االعًتاضاتنراه صحيحنا من 

اػباطئة عليو: أف مشركع األسلمة يوحي بأف  االعًتاضاتمن  األوؿُاالعتراض -
بد أف تكتمل بالعلـو الغربية. كأيضنا يوحي بأف أصحاب ىذا  الشريعة ناقصة، كأنو ال
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، كإمبا اؼبشركع،  يستدركوف على اؼبشرٌع، ككأف اؼبشرٌع مل يذكر للمسلمُت ىذه العلـو
 أخذىا اؼبسلموف من غَتىم من الغرب، فقالوا: إنو مشركع فيو إوباء بنقص اإلسبلـ.

ا لدينا ىنا يفكىذا اال ، كلكنو (ؾبلة البياف)السعودية، كىي  نتقاد نيشر يف ؾبلة مشهورة جدن
وا اؼبشركع ال يقولوف إف اإلسبلـ ناقص فنحن ألف الذين تبنَّ  عًتاض خاطئ ظاىر اػبطأ؛ا

لو بغَته، كإمبا يقولوف اإلسبلـ كامل ككبن الناقصوف، فنيكٌمل نقصنا بناءن على رؤية اإلسبلـ نكمٌ 
ف و بل يقولوف إف منظومة اإلسبلـ ناقصة، كإمبا يقولوف كبن اؼبسلمف دبا نستفيده من غَتنا.

بد أف نستفيد من غَتنا بناءن على الرؤية اإلسبلمية. فهم  ص كبَت، فبلبتفريطنا أصبح لدينا نق
 هتاـ اإلسبلـ بالنقص.إلثبات كماؿ اإلسبلـ، كليس ال يف اغبقيقة يسعوف

فميتعٌلقي عملهم؛ ليس نقص اإلسبلـ كعدمو، كإمبا نقص اؼبسلمُت كعدمهم، كال أحد يقوؿ إف 
اغبديث. إذنا ىذا االعًتاض غَت صحيح، كىو  اؼبسلمُت بلغوا الكماؿ، كخاصة يف ىذا العصر

 ظاىر اػبطأ.

، فيو إضفاء الشرعية على عتراضُالثانياال - : أفَّ مشركع أسلمة اؼبعرفة، أك أسلمة العلـو
العلـو الغربية الوثنية العلمانية، فتلك العلـو قامت من أجل الثورة على الدين؛ فأصلها 

 عليها فاسدنا.بد أف يكوف ما بيٍت  فاسد، كبالتايل فبل

عًتاض أيضنا خطأ؛ ألف كر يف نفس اؼبقاؿ الذم نشر يف تلك اجمللة، كىذا االكىذا أيضنا ذي 
بد أف لبٌلصها من  أصحاب اؼبشركع يقولوف: نعم، تلك العلـو بينيت على أصوؿ فاسدة، فبل

نطلقهم الذم قيمها على األصوؿ الصحيحة اليت لدينا يف اإلسبلـ. فمي تلك األصوؿ، كني 
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فهم ال يقولوف إننا نيدخل على اإلسبلـ ؛ عًتاضينطلقوف منو، متوافق مع صاحب ىذا اال
أصوالن ليست منو، كال يقولوف إننا ندخل على اؼبسلمُت أصوالن ليست لديهم؛ كإمبا يقولوف 
 ندخل إليهم علومنا لبٌلصها من األصوؿ اليت بنيت عليها، كنقيمها على أصولنا اإلسبلمية.

م إىل إفساد اؼبقصد من الشريعة كضرب الفقو : أف ىذا اؼبشركع يؤدٌ ثالثعتراضُالاال -
، مع ربميل ىذا الفقو أكزار : "األكؿ؛ يقوؿ كذلك بتلقيح الشريعة دبعطيات ىذه العلـو

كمن مثىَّ إزالة ىيمنتها على العقل  ،زبلف اؼبسلمُت، كما يسمونو بتشويو شخصياهتم
 "، ىذا نصو.اؼبسلم

شركع يؤدم إىل ذـ علـو اؼبسلمُت اؼبتقدمُت، ألهنم مل يقدموا لنا شيئنا فيما معناه أف ىذا اؼب
لعلـو الشريعة، كفيو أيضنا إزالة ؽبيبة علـو الشريعة،  هبذه العلـو اغبديثة، كأيضنا فيو مزاضبة يتعلق

 عًتاض.ق بالشريعة، ىذا معٌت االكإشغاؿ الناس بأمور أخرل ال تتعلَّ 

كالذم ىو - اؼبنافاة لغرض أصحاب ىذا اؼبشركععًتاض غَت صحيح، كىو مناؼو سباـ اكلكنو 
؛ فهم ال يقولوف أننا نريد أف نشغل اؼبسلمُت عن العلـو الشرعية، كإمبا يقولوف -أسلمة العلـو

ذه هبك  ،نريد أف نيدخل للمسلمُت علومنا يستفيدكف منها يف حياهتم، فيشتغلوف بعلومهم األصلية
 ليت تزيد من استقبلؽبم كعزىم كقوهتم.العلـو ا

فالغرض الذم يذكره ال يقصده إال رجل خبيث، يريد ىدـ اإلسبلـ، كمن يقـو على اؼبشركع 
ا.  ليس كذلك أبدن



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٕٔٓ–ُُٔٛ٘] 
 

 الثبلثة األخرل عًتاضاتعًتاضات األكىل الثبلثة، عادةن من يذكرىا ىم اإلسبلميوف. أما االاال
 العلمانية.اليت ستأيت، فعادةن من يذكرىا 

أك أسلمة اؼبعرفة، تصنف العلـو على أساس  : أف مقولة أسلمة العلـوعتراضُالرابعاال -
كالعلـو ال تصنف على ىذا األساس، : "عًتاضاال ديٍت عقائدم، كيقوؿ صاحب ىذا

 كما يقوؿ-ف على أساس اغبقوؿ كاؼبواضيع كالطرؽ كاؼبناىج، فالعلم كإمبا تصنَّ 
 ."األدياف ال تؤثر يف العلـوك  لو ىوية دينية،ليس  -عًتاضصاحب ىذا اال

فالعلـو تقسم بناء على موضوعاهتا؛ فتقاؿ علـو فيزيائية، كعلـو طبية، ككبو ذلك، أك بناء على 
 .، كال نيدخل الدينمناىجها أك مساراهتا الكلية؛ فيقاؿ علـو ذبريبية ؿبضة، كعلـو إنسانية

كىذا  ،الذين يعتقدكف أف األدياف ال أثر ؽبا بالعلـو وفعًتاض ال يستعملو إال العلمانيكىذا اال
ما ك ة مستقرة؛ أف األدياف من أكثر ما يؤثر يف تصرفات اإلنساف كأفكاره غبقيقة كجوديَّ  مناقضه 

 ق باإلنساف كالعلـو اإلنسانية.رات، كخاصة يف العلـو النظرية، أك العلـو اليت تتعلَّ يبنيو من تصوَّ 

رات من يدرسها، زة لتصوٌ  الدارسُت للعلـو اإلنسانية بأهنا علـو متحيٌ كىناؾ ؿبل شبو إصباع بُت
عن التحيز حباؿ. كأما العلـو التجريبية اضة، كعلم الفيزياء، كالطب،  كيستحيل أف تنفكَّ 

كالفلك، فهي أيضنا تتأثر باإليديولوجيات السابقة أك باألدياف السابقة، من جهة أغراضها 
 ف كانت قد ال تتأثر بالنظريات اعبزئية.كمساراهتا الكلية، كإ
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قد ال يتأثر بالدين؛ فواحد زائد كاحد ىو اثناف، سواء عند اإلسبلـ أك  فعلم الرياضيات مثبلن 
اليهودية أك النصرانية، كلكن يدخل التأثَت فيو من جهة مساره الذم يسَت فيو، كمن جهة 

 كتشافات الطبية كالفيزيائية ككبوىا.ككذلك اال  .ق حبياة اإلنسافأغراضو الكلية اليت تتعلَّ 

عًتاض ال يبنيو إال من يتبٌت الرؤية العلمانية، اليت تقرر أف األدياف ال أثر ؽبا اؼبقصود أف ىذا اال
 يف تصورات اإلنساف كأفكاره، كىو يتناقض بشكل كبَت يف العلـو اإلنسانية.

نفصاؿ عن العامل، كىو أيضنا : أف ىذا اؼبشركع يدعو إىل العزلة كاالعتراضُالخامساال -
ستفادة من اغبضارات ىو معركؼه يف اغبضارة اإلسبلمية من التفاعل كاال يعارض ما

بل كل اغبضارات كانت تتفاعل فيما بينها، فهذا اؼبشركع ليس لو أساس  ،األخرل
 تارىبي كال فلسفي كال ديٍت حىت.

نية اؼبعاصرين، يقوؿ: إف الذين كىذا القوؿ ذكره الدكتور علي حرب، كىو أحد كبار العلما
وف ؽبم كتنفصاؿ عن العامل، حبيث شركع، حقيقة قوؽبم أهنم يدعوف لبليدعوف إىل ىذا اؼب

، كأيضنا ىو ميعارض لتاريخ اؼبسلمُت، فاؼبعركؼ يف تاريخ  منظومة خاصة تيسمى أسلمة العلـو
م كانوا يستفيدكف من اغبضارات األخرل، كمل يدعوا إ  ىل األسلمة.اؼبسلمُت أهنَّ

نعزاؿ،  مشركع األسلمة ال يدعوف إىل االعًتاض غَت صحيح؛ فالذين دعوا إىلكلكن ىذا اال 
بل ىم يدعوف إىل التواصل العميق، كلكن يدعوف إىل التمييز بُت األصوؿ اؼبؤثرة. ككذلك 

كجٌردكىا  مل ينقلها بكل أصوؽبا، كإمبا نقلوىا ىبهم، كثَته منهم حُت نقل العلـواؼبسلموف يف تار 
 ، من أصوؽبا. كإف كاف بعض العلماء اؼبتقدمُت نقل تلك العلـو بأصوؽبا، كلكن ىذا ليس دليبلن
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يو من ىو فالتاريخ اإلسبلمي ليس دليبلن على النظريات اإلسبلمية؛ ألف التاريخ اإلسبلمي ف
ط ، كإمبا ستدالؿ بالتاريخ على صحة اؼبشاريع كبطبلهنا، فبل يصح االئمصيبه كفيو من ىو ـبي

 البد أف نرجع إىل أصوؿو أخرل غَت التاريخ.

م يف النظرة إىل يتحكَّ  الشرعية ليس ؽبا معٌتن كاحد: أف النصوص عتراضُالسادساال -
د القيرَّاء، كفيو د بتعد  دة، تتعدَّ فالنص الشرعي ضبَّاؿ أكجو متعدٌ ، الكوف كالعامل كاغبياة

ا فبل نستطيع أف كبيىد دى لو معٌت كاحد، كنزعم أنَّو ىو الذم يبثل  ،اختبلفاته كاسعةه جدن
، كإمبا ىي أفكاره  الرؤية اإلسبلمية، فليس لئلسبلـ رؤية ؿبددة، حىت نقوؿ أىٍسلىمىةً  العلـو

 .ا علي حربكىذا اؼبعٌت ذكره أيضن  متعددة تتعدد بتعدد القراء.

اىا اغبداثيوف العرب، كخبلصتها: اليت تبنَّ  على نظرية موت اؼبؤلف الشهَتة عًتاض مبٍت  كىذا اال
ليس لو معٌت ؿبدد، كامن فيو، كإمبا معناه حبسب القارئ  -كخاصة النص الشرعي–أفَّ النص 

 دة، حبسب الفهـو اؼبختلفة.كاحد كإمبا لدينا إسبلمات متعدَّ  لو، فليس لدينا إسبلـه 

ة نسبية اغبقيقة، كىي يف هنايتها تؤدم إىل تصحيح كل األدياف، كىي نظرية مبنية على نظري
 !ككل اؼبذاىب، ككل الرؤل، ككل األفكار، كمع ذلك ينسبوهنا إىل اإلسبلـ

عًتاض مبٍت على ذلك األصل، كذلك األصل باطل بالضركرة، كما بيٍت عليو فهو فهذا اال
لضركرة من جهة العقل. أما من باطل. ذلك األصل باطل بالضركرة من جهة الشرع، كباطل با

ا األجهة الشرع: ف ا ال كبتاج إىل ذكرىا، كلكن منها أف نصوص الشريعة ظاىرةه جدن دلة كثَتة جدن
يف اغبكم على األدياف األخرل بالبطبلف، فإذا كانت كذلك فهو معناه أف لو ىناؾ فهم للنص 
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َفَماَذاُبَػْعَدُ﴿: -كجل عز-ا  الشرعي حىكىمى على األدياف األخرل بالبطبلف، كمنها أيضا قوؿ
الض اَلؿُُ ، فهذه اكل األمور حقن   تكىناؾ ضبلؿ، كليس فإذف ىناؾ حق [،ِّ]يونس: ﴾اْلَحق ُِإالُ 

 ة اغبقيقة.الدالالت الشرعية تنسف نسبيَّ 

بأف النص ال معٌت لو، كأف كل  كفبا يدؿ على بطبلف ىذا القوؿ، ىو أف يقاؿ: إف القوؿ
 معانيها، ىذا القوؿ ىل ىو حقيقة مطلقة؟ أـ حقيقة نسبية؟ فإف قاؿ بأهنا النصوص نسبية يف
معٌت لو؛  إف قاؿ أهنا نسبية فيصبح قولو ال ؛كإف قاؿ بأهنا مطلقة بىطيلى قولونسبية بىطيلى قولو، 

بد أف نعتربىا؛  . كإف قاؿ ال ىذه حقيقة الشيءميلزًـ، كال يصح أف ييبٌت عليو إذنا قولك غَت 
 تناقض كأثبت حقيقة مطلقة.فقد 

ا يف بطبلف ىذا القوؿ. إذن   ىناؾ أكجوه ك  عًتاض غَت صحيح؛ ألنو مبٍت على ا ىذا االكثَتة جدن
 أصل باطل.

ات، كعلم الفيزياء كعلم ؿبايدة ال تتأثر باؼبرجعيٌ  ا: أف ىناؾ علومن عتراضُالسابعاال -
كاف   نتائجها ال تؤثر سواءن الرياضيات كعلم الطب كغَتىا من العلـو التجريبية اضة، ف

ا، فػػػ اأك بوذين  اأك مسيحين  اأك يهودين  االعامًل مسلمن  واحد زائد كغَتىا، أك حىت كاف ملحدن
اىا، إذنا الدعوة ف، ىذه حقيقة رياضية ال زبتلف باختبلؼ من يتبنَّ اكاحد يساكم اثن

 حقيقة ؽبا، كال شبر ؽبا. إىل أسلمة العلـو ال
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 كجو عدـ صحتو من عدة أمور:صحيح؛ ك عًتاض غَت كىذا اال

قة بالعلـو اضة فقط، كإمبا ىي متعلقة بشكل كبَت : أف أسلمة العلـو ليست متعلٌ األمر األكؿ
قتصاد، كالتاريخ؛ جتماع، كاالإلنسانية اليت ىي علم النفس، كاالبالعلـو اإلنسانية. كالعلـو ا

ستحيل اؼبوضوعية ت، ىناؾ شبو إصباع على أنو زةة متحيَّ دعبى ؤى ىناؾ شبو إصباع على أهنا علـو مي 
، فهذه علـو غَت موضوعيَّ  أهنا ستكوف  بالضركرة أمكمعٌت غَت موضوعية ة. يف ىذه العلـو

عًتاض ال عليو فهذا اال رة بأصوؿو كمرجعيات. ىناؾ شبو إصباع على ىذه اغبقيقة؛ كبناءن متأثٌ 
.  يىرًدي على ىذه العلـو

اإلسبلـ ال يؤثر يف النتائج التفصيلية، كلكن يؤثر يف  ؛ضة، نعم صحيحتبقى العلـو التجريبية ا
، كيؤثر يف األىداؼ كالغايات، كيؤثر يف طرؽ االاؼبسارات الكليَّ  ستنتاج من ىذه ة ؽبذه العلـو

العلـو اؼبؤثرة يف اغبياة. فعلم الفيزياء، قد يستفيد منها اإلنساف فوائد كثَتة؛ كىي ما يسمى 
، أم الرؤل كاألفكار اليت تيستنتج من النظريات اغبديثة يف علم الفيزياء ك الفلكبفلسفة   العلـو
زة تتأثر باألصوؿ؛ فكار اليت تيستنتج ليست ذبريبية ؿبضة، كإمبا ىي أفكار مؤدعبة متحيَّ ىذه األ

 إذنا األصوؿ اإلسبلمية سيكوف ؽبا أثر بالضركرة.

عًتاضات كثَتة امت على مشركع أسلمة اؼبعرفة، كىناؾ د  عًتاضات اػباطئة اليت قي ىذه أبرز اال
 اطئة من ىذا القبيل.خ
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، عتراضاتُحقيقيةُعلىُىذاُالمشروعاكمع ذلك، فهذا اؼبشركع مل يسلم من خلل، ىناؾ 
 عًتاضات: اسأذكر منها أربعة 

على فكرة خاطئة، أك انطلق من خطوة غَت  : أف ىذا اؼبشركع مبٍت  عتراضُاألوؿاال -
و علماء اإلسبلـ إىل صحيحة، كبياف ذلك: أف أصل فكرة ىذا اؼبشركع ىي أف يتوجَّ 

األصوؿ اليت بينيت عليها، العلـو اليت أنتجها الغرب أك غَت اؼبسلمُت، فيخٌلصوىا من 
 ىا من جديد على كفق أصوؿ اؼبسلمُت، ىذه خبلصة الفكرة.كيصوغو 

ىل ما أنتجو إ يذىبوالفكرة خطأ من جهة اؼبنطلق؛ فالواجب على اؼبسلمُت ليس أف كىذه ا
وا العلـو بصياغة إسبلمية. فكاف ئعيدكا صياغتو، كإمبا الواجب عليهم أف يبتداآلخركف فيي 

 ينطلقوا من غَتىم؛ كإمبا الواجب أف تكوف فكرة اؼبشركع، أك اػبطوة األكىل يف اؼبشركع، أالَّ 
قق التقدـ قيموا الرؤل كاألصوؿ كالقو نية اإلسبلمية مباشرة، فيي البً ينطلقوا من  اعد اليت ربي
 للمسلمُت.

، ىؤالء تقدَّ  موا، نقوؿ: نعم، إف كيًضع ىذا اغبل قد يقوؿ قائل: كلكن اؼبسلمُت ما عندىم علـو
 طأ.ن اػبكمى على أنو حله مرحلي، فبل بأس، أما أف يكوف ىو الفكرة األصلية كاورية فهو مى 

، كإال فاألصل أف ننطلق مرحلي كىحىل    نذىب لآلخرين كنستفيد فبا لديهم فإف قيل لنا يبكن أف
عل ىي الفكرة  من رؤانا من غَت أف ننطلق من اآلخرين، نقوؿ ال إشكاؿ يف ذلك. أما أف ذبي
فهذا خلل كبَت يف البناء، ألف ذلك سيجعل عمل  ؛كىذا ما يظهر من فبارساهتم ،األصلية

، نطلقاتهاالحضارةُاإلسالميةُلهاُىويةُحتىُفيُمُُُوعلى اآلخرين،  د ردة فعلاؼبسلمُت ؾبرَّ 
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ل أف اؼبسلمُت أقاموا اغبضارة اغبديثة من غَت أف وبتٌكوا بغَتىم؛ أتوقع أف يعٍت لك أف تتخيَّ 
، ستكوف -باؼبناسبة-ىت اإلسبلمي كحىت عند اغبـر ؛ حالصيغة اليت اشتهرت للبنياف يف العامل

 غَت الصيغة اؼبوجودة اآلف، الصيغة اؼبوجودة اآلف زبتفي فيها اؽبوية اإلسبلمية كلينا تقريبنا.

، ستكوف مساراهتا ـبتلفة عن  ها اؼبسلموفمنإلسبلمية لو انطلق أقصد أف اؽبوية ا يف ىذه العلـو
ح األخطاء اليت قيلت يف العلـو اإلنسانية؛ فقط أف نصحٌ اؼبسار اؼبوجود اآلف. فليس الغرض 

وىذاُالُيتحققُح حىت اؼبسارات اليت تنطلق فيها العلـو اإلنسانية، صحٌ كإمبا اؼبهم أيضنا أف ني 
أنا أرل أف ىذا ، صحيحيُألخطاءُاآلخرينبتدائي؛ُوليسُبالتأسيسُالتُ إالُبالتأسيسُاال

 كقع فيها أصحاب ىذا اؼبشركع.اػبطأ ىو أحد األخطاء العميقة اليت 

 

ية ة اليت تقـو عليها العلـو الطبيعية كاإلنسان: الضعف يف ربرير اؼبادة الشرعيَّ النقدُالثاني -
 كالتجريبية.

هبد  -كثَتة  اكقد قٌدموا حبوثن –يعٍت الذم يقرأ يف اؼبشاريع اليت قٌدمها أتباع مشركع أسلمة العلـو 
 منهم يف الًتبية بلمية لؤلصوؿ الكلية غَت ظاىرة جببلء. كتب عدده اؼبادة الشرعية كالرؤية اإلس أفَّ 

جتماع اإلسبلمي، ككتب عدد منهم يف علم النفس اإلسبلمية، ككتب عدد منهم يف اال
حُت تقرأ يف اإلسبلمي، ككتب عدد منهم يف التاريخ اإلسبلمي، كيف السياسة اإلسبلمية؛ لكن 

ظاىرنا يف ربرير األصوؿ اإلسبلمية اغبقيقية اليت تؤثر  -ال أقوؿ اختفاءن - ىذه الكتب ذبد ضعفنا
.  يف العلـو
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الركائز الكربل اليت يقـو عليها مشركع أسلمة  إحدلر ىذه اؼبادة؛ ألهنا رَّ فكاف الواجب أف ربي 
.  العلـو

 

 .نية اليت قامت عليها تلك العلـور اؼبادة العلمانية كالوث: الضعف يف تصو  النقدُالثالث -

أيضنا ىم قصدكا إىل ربرير العلـو الغربية فبا فيها من مواد ـبالفة لئلسبلـ، كلكن ربريرىم ؽبذه 
، ساؼبة؛ كفيها مادة تناقض اإلسبلـاؼبواد مل يكن دقيقنا، بدليل أهنم نقلوا بعض اؼبواد كاٌدعوا أهنا 

، فييفرز بُت موادىا ر تلك العلـورَّ فكاف الواجب أف ربي  ؛سواء كانت علمانية أك ليست بعلمانية
 كمكوناهتا، فتيبطل األصوؿ كمستلزماهتا كآثارىا، كتبقى النتائج كاألفكار الصحيحة. 

 

 .: كثرة اػببلؼ بُت اؼبتبٌنُت ؽبذا اؼبشركع، ككثرة التنوع بينهمالنقدُالرابع -

 أننا"على  منشور يف ؾبلة )اؼبسلم اؼبعاصر( ( يف مقاؿ لوأشهرىم )إبراىيم رجببل قد نٌص 
اؼبشركع أيطلق عاـ  !ف سنةو ، كؽبم أربع"نظَتما زلنا يف مرحلة التَّ  -أتباع مشركع أسلمة اؼبعرفة-

ا، كاف يبكن  ،ق أك حوؿ ىذا التاريخَُُْ ما زالوا يف مرحلة التنظَت كىذه مرحلة طويلة جدن
 ع.أف تيتجاكز، كسبب ذلك أف ىناؾ كثرة خبلؼ، ككثرة ذباذب كتنوع كبَت بُت أتباع اؼبشرك 

: أنو مشركع رائد، كلكنو كقع يف أخطاء أضٌرت بو كثَتنا، كإف بقيت خالصةُىذاُالمشروع
 األخطاء ستضر يف مستقبلو كثَتنا.ىذه 

 . البناءُالفكريىذا فيما يتعلق باور األكؿ، الذم ىو 
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ُالمحورُالثاني:ُالفكرُاإلسالمي
 

 .(اإلسالميالفكرُ)اآلف ننتقل للمحور الثاين يف ىذه الدكرة، كىو 

البناء الفكرم يف غايتو كيف هنايتو ىو تأسيس للفكر  أفَّ  -كما ذكرنا سابقنا-كسبب ذكر 
اإلسبلمي، كالفكر اإلسبلمي ىو يف حقيقتو البناء الفكرم الذم نريده، فكانت ىناؾ مسائل 

ذكر يف البناء الفكرم؛ من حيث ىو، فكاف ىذا ق بالفكر اإلسبلمي ردبا ال تصلح أف تي تتعلَّ 
 اور تكميبلن كربقيقنا للرؤية الشمولية حوؿ موضوع البناء الفكرم. 

 

 ىذا اور يقـو على ثبلث عشرة مسألة:

 ُالفكرُاإلسالمي ُالمسألةُاألولى:ُمفهـو
 

لكن سنذكر التعريف الذم الفكر اإلسبلمي عيٌرؼ بتعريفات كثَتة، سنذكر بعضها كنناقشها، ك 
ىو:  كالثاين. فتعريف الفكر اإلسبلمي على الرؤية اليت طرحناىا يف اللقاء األكؿ بناءن لبتاره 

المشروعُالذيُينطلقُمنُاألصوؿُالمنبثقةُمنُاإلسالـُفيُصناعةُوتأسيسُالمفاىيم،ُ
 .نسجاـُبينُمكوناتُالحياةقُاالحقُّوالبرامج،ُالتيُتُُ
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راد كيتحقق طٌ ق االتعريف )علم الفكر(؛ حىت يتحقَّ على  التعريف مركبه تبلحظوف أف ىذا 
 ساؽ.تٌ اال

ريف السابق، كلكن بتغيَت كىو أيضنا تعريف مطابق للتع ،اإلسبلميأك يقاؿ يف تعريف الفكر 
قُالمشروعُالذيُيسعىُإلىُصناعةُوتأسيسُالمفاىيمُوالبرامج،ُالتيُتحقُّىو:  ،الصياغة

 .الحياة،ُوفقُاألصوؿُوالمنطلقاتُاإلسالميةنسجاـُبينُمكوناتُاال

 اص: من خبلؿ ىذا التعريف ندرؾ أف الفكر اإلسبلمي يقـو على أربع خوَّ 

  :ُعلىُاألصوؿُالمنبثقةُمنُاإلسالـاػباصية األكىل فالضابط يف الفكر  ؛أنوُيقـو
ف؛ دبعٌت أننا نتعامل مع الفكر و اإلسبلمي ىو األصوؿ اإلسبلمية كليس اؼبسلم

ـ على أفكار اإلسبلمي باعتباره يقـو على األصوؿ اإلسبلمية، كليس باعتباره يقو 
رين اؼبسلمُت. كىذه النقطة ؽبا بُت الفكر اإلسبلمي كبُت اؼبفكٌ  اؼبسلمُت، فهناؾ فرؽ

 تأثَت عميق، كما سيأيت معنا يف مناقشة التعريفات البلحقة.
  :نسجاـُقُاالاياُالحياتيةُالتيُتحقُّأفُالفكرُاإلسالميُيتعلقُبالقضاػباصية الثانية

ق بالقضايا الفقهية اضة، كال بالعقائد اضة، كال ، كال يتعلَّ بينُمكوناتُالحياة
 دبسائل النحو، كال أصوؿ الفقو كال غَتىا.

بشؤكف اغبياة؛ كالقضايا  قه ق بنوع ـبصوص من اؼبسائل كىي اؼبسائل اليت ؽبا تعل  يتعلَّ 
وعو قتصادية، كالتارىبية كغَتىا. إذنا الفكر اإلسبلمي موضة، كاالجتماعية، كالنفسيَّ اال

 ـبصوص، كليس موضوعنا مطلقنا.
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البيوع كالنكاح ؽبا جانباف: جانب تشريعي كىو اغببلؿ  ؛ق على البيوع كالنكاحونا نطبٌ دع
كاغبراـ كضوابط ذلك؛ فهذه مسائل فقهية، كجانب فكرم كىو أثر ىذه األبواب يف حياة 

مُت؛ أثرىا من جهة حياهتم، فلها جانباف، الذم ييدرس يف كتب الفقو ىو اعبانب اؼبسل
كىو اعبانب  شريعي فيها )اغببلؿ كاغبراـ كضوابطو(، كلكن ىناؾ جانب آخر ؽباالتَّ 

ر ىذه الضوابط يف حياة اؼبسلم فتؤدم إىل كيف تؤثٌ   ؛ىو أثرىا يف اغبياة الفكرم، ضابطو
ككبو ذلك. كذلك الصبلة كالزكاة كغَتىا من القضايا  اتساؽ حياتو كصدقو كانضباطو

 الشرعية.

  :أم أف الفكر اإلسبلمي عبارة وليسُعلًماُُمبعثًراُأنوُعلمُترابطيُ اػباصية الثالثة .
عن منظومة ؽبا أصوؿ كمنطلقات، كؽبا موضوعات، كؽبا نتائج. كليس علمنا مبعثرنا، 

لديو رؤية ينطلق منها،  س مثقفنا، كإمبا ىو عامله ر ليد ثقافة؛ كاؼبفكٌ بعبارة أخرل ليس ؾبرَّ 
 م يف مساره.لديو منظومة تتحكَّ 

  :د حاكمو ، كمعٌت ذلك أف الفكر اإلسبلمي ليس ؾبرَّ ابتدائيُأنوُعملٌُاػباصية الرابعة 
يقـو  له ممن األفكار األخرل؛ كإمبا ىو ع د مستفيدو على األفكار األخرل، كليس ؾبرَّ 

 على الرؤية اإلسبلمية، يعٍت ليس الفكر اإلسبلمي كاألفكار ابتداءن، بناءن نشاء الربامج إب
 ركف ابتدءن يقـو بو اؼبفكٌ  ع ما يطرحو الناس فيحكم عليو، كإمبا ىو عمله تتب  د ىو ؾبرَّ 

 ق ىوية اإلسبلـ.ة اليت ربقٌ لتأسيس الرؤية اإلسبلمية اؼبستقلٌ 
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وإنماُىيُصناعةُالواقعُوفقُفمهمةُالفكرُاإلسالميُليستُالحكمُعلىُالواقع،ُ
. كىذه أيضنا خاصية من أكرب اػبصائص اليت سبيز الفكر األصوؿُوالمنطلقاتُاإلسالمية

 اإلسبلمي اغبقيقي. 

؛ قد يكوف أفُالفكرُاإلسالميُليسُمتعلًقاُبكلُالمسائلخبلصة ىذه اػبواص األربع: 
أقصد ليس  لكنمتعلقنا بكل العلـو من جهة، مثبلن بعلم الفقو من جهة آثاره على اغبياة، 

نتجو اؼبسلموف، كإمبا ما بكل ما يي  امتعلقنا بكل اؼبسائل من كل جهاهتا. كأيضنا ليس ىو متعلقن 
 ينتجو اؼبسلموف يف شيء ـبصوص؛ كىو ما يتعلق باغبياة.

إىل صناعة الواقع. ىذه  د ردة فعل على الواقع؛ كإمبا ىو سعيه س ؾبرَّ كأيضنا الفكر اإلسبلمي لي
 .خبلصة الفكر اإلسبلمي

للفكر اإلسبلمي باعتبار ما ينبغي  أف ىذا اؼبفهـو ىو تعريفه  -أيها اإلخوة-كأنتم تبلحظوف 
أف يكوف، كليس باعتبار ما ىو كائن. فنحن نيعٌرؼ الفكر اإلسبلمي باعتبار حقيقتو من حيث 

و، كباعتبار ما ينبغي أف يكوف عليو؛ كليس باعتبار الواقع الكائن، ألف تعريف الفكر ى
خلف أقرب عن ىذه ، بل ىو إىل التَّ اقع الكائن ـبتلف عن ىذا سبامنااإلسبلمي باعتبار الو 

 الرؤية اليت شيرحت اآلف.

ا، سنذكر يف ىذا اللقاء طبس يفات، كنناقش كل تعر  ةالفكر اإلسبلمي عيٌرؼ بتعريفات كثَتة جدن
 ديكم دعونا نستعرضها كننظر فيها.عريفات بُت أيتعريف كنبٌُت ما فيو من خلل، كالتَّ 
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 ،عبداغبميد، كىو مفكر عراقي مشهورللمفكر اإلسبلمي اؼبعاصر ؿبسن  :التعريف األكؿ
صلى ا عليو -و فكر اؼبسلمُت منذ مبعث الرسوؿ كل ما أنتج  الفكر اإلسبلمي ىو" :يقوؿ
، من اؼبعارؼ الكونيَّ  -مكسل صلة با تعاىل كالعامل كاإلنساف، كالذم ييعرٌب عن ة اؼبتَّ إىل اليـو

 عقيدةن  اإلسبلمية ئاجتهادات العقل اإلنساين لتفسَت تلك اؼبعارؼ العامة يف إطار اؼبباد
 ."كسلوكنا كشريعةن 

، قبد أف ىذا التعريف فيو عدد  اكم ىذا التعريف بناءن دعونا كبي  على التعريف الذم ذكرناه أكالن
 من األخطاء:

: أنو جعل ضابط الفكر اإلسبلمي ىو ما ينتجو اؼبسلموف، كالفكر اإلسبلمي الخطأُاألوؿ
ليس ىو ما ينتجو اؼبسلموف؛ كإمبا ىو ما ينبغي أف يقـو على أصوؿ إسبلمية. يعٍت مثلو مثل 

مي بأنو الفقو الذم أنتجو علماء اؼبسلمُت؛ ىذا تعريف للفقو اإلسبلمي ؼ الفقو اإلسبلمن ييعرٌ 
لذم ييبٌت باعتبار كاقعو ال باعتبار حقيقتو، فتعريف الفقو اإلسبلمي باعتبار حقيقتو ىو الفقو ا

 ، فكذلك ىنا يف الفكر اإلسبلمي. على األصوؿ اإلسبلمية أك الذم ينطلق من األدلة الشرعية

 ق هبا الفكر، كمل يراعً ُشوؿ اؼبوضوعات اليت يتعلَّ  راعً  ىذا التعريف أنو مل يي يف أيًضاُمنُالخطأ
ة كالعامل كاإلنساف، كىناؾ أيضنا معارؼ كثَتة الًتابط فيها، كإمبا ذكر ما يتعلق باؼبعارؼ الكونيَّ 

نسجاـ كىي اليت ربقق اال ،ة تلك اؼبعارؼذكر خاصيتي ق هبا الفكر، كاف من اؼبفًتض أف يتعلَّ 
 يف حياة اؼبسلمُت.
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؛ كإمبا الفكر ىو أف مبعثرة عن الكوف كعن اإلنساف كعن اغبياة اـ أفكارن ليس الفكر ىو أف نقدٌ 
، يعٍت تيكٌوف انسجامنا ،ةتيكٌوف رؤية ترابطيَّ  عن الكوف كعن اإلنساف كعن اغبياة انقدـ أفكارن 

ق نسجاـ، ربقق اؽبوية، ربقأفكارنا ربقق اال أف نقٌدـ ـ أفكارنا مبعثرة كإمباليس الفكر ىو أف نقدٌ 
 الشخصية اإلسبلمية يف اجملتمع.

الفكر ]لو كتاب بعنواف  ا،ؿبمد الصادؽ عفيفي، كأظنو مصرين  د.يقوؿ فيو  :التعريف الثاين
تعريف الفكر اإلسبلمي: ىو اغبصيلة من اؼبوضوعات اليت زباطب العقل البشرم " [:اإلسبلمي

ل كاؼببلحظات كالنظر فيما هادة(، كيدفع إىل التأم  )عامل الشَّ الواقعي اؼبوسـو بػا يبس عاؼبنا فيم
 ."ات يف اإلسبلـزعات كاألخبلقيَّ ق بقضايا العقيدة كالعبادة كالقيم كالنَّ يتعلَّ 

مت ىذا التعريف الذم بُت أيديكم فيو إشكاالت كثَتة، بل ىو من أضعف التعريفات اليت قيدٌ 
ة اإلسبلـ، مل يذكر أف الفكر يقـو على األصوؿ و أكالن أنو أغفل مصدريَّ للفكر اإلسبلمي؛ في

 قضية.اإلسبلمية، كإمبا أطلق ىذه ال

كما تذكركف يف اللقاء - كمل يذكر أف الفكر برامج أيضنا ،اكنظرن  أيضنا جعل الفكر تأمبلن 
ىنا مل يذكر ، تطبيقيةنظَت(، كأيضنا لو برامج ف: لو رؤية )تاذكرنا أف الفكر لو خاصيت -اؼباضي
 ذلك.

ـ أفكارنا مبعثرة فليس الفكر أف تقدٌ  ؛أيضنا أغفل قضية الًتابط كالتداخل بُت اؼبنظومة الفكرية
نسجاـ يف ق االمًتابطة يف ىذه اجملاالت ربقٌ عن الكوف كاإلنساف كاغبياة، كإمبا أف تقدـ أفكارنا 

 اؼببلحظات.ىذا التعريف فيو عدد من األخطاء ك  احياة الناس؛ إذن 
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كىو من أشهر اؼبفكرين اؼبعاصرين اؼبصريُت، لو كتابات ، ؿبمد البهي: للدكتور التعريف الثالث
الفكر اإلسبلمي: ىو ااكالت العقلية من علماء اؼبسلمُت لشرح ، يقوؿ: "ة يف الفكرمشهور 

أىا اؼبسلموف؛ كل العلـو اليت أنش  ىو الفكر اإلسبلمي يعٍت أفَّ  "؛اإلسبلـ يف مصادره األصلية
 .كالنحو، كأصوؿ الفقو كغَتىا علم الفقو، كالعقيدة،

ا، فهذا التعريف غَت دقيق كغَت صحيح  كىذا فيو خلله   لعدد من األمور: ؼباذا؟ ،كبَت جدن

؛ كإمبا  :األمر األكؿ - ، كالفكر ليس متعلقنا بكل العلـو أنو جعل الفكر متعلقنا بكل العلـو
 .بعلـو كؾباالت ـبصوصة

صدره اؼبسلموف، كاغبقيقة أف الفكر ليس ما يصدره قنا دبا يي أنو جعلو متعلٌ  كأيضنا -
 .اؼبسلموف؛ كإمبا ما يقـو على األصوؿ اإلسبلمية

 كاػبطأ الثالث أنو أغفل خاصية الًتابط. -

يقوؿ يف  ،زاؿ حينا كىو من العلماء اؼبصريُت اؼبشهورين كما، صطفى حلميؼب :التعريف الرابع
نتاج الفكر الذم تصٌدل للفلسفات كالنظريات الغربية، ناقدنا ؽبا ككاضعنا  ىو"تعريف الفكر: 

 ."البديل اإلسبلمي ؿبلها

ا للفكر اإلسبلمي، مع أف الكتاب   الذم ذيكر فيو ىذا التعريفكىذا التعريف غريبه جدن
 :فهو فيو أنواع من اػبلل أك النقص ،مشتهر

اإلسبلمي ىو العلم الذم يقـو على األصوؿ ة، فالفكر اػبلل األكؿ أنو أغفل اؼبرجعيَّ  -
 اإلسبلمية اؼبنبثقة من النصوص الشرعية.
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أيضنا أنو جعل الفكر اإلسبلمي ؾبرد ردة فعل للفكر الغريب، كالفكر اإلسبلمي ليس  -
 ردة فعل، كإمبا ىو عمل ابتدائي. دؾبرَّ 

 كرنا مبعثرنا.ل الفكر اإلسبلمي فكاػبلل الثالث أنو أغفل خاصية الًتابط أيضنا، فجع -

 من اؼبفكرين اإلسبلميُت اؼبعاصرين، تونسي اعبنسية، كما، اجمليد النجار عبدل :التعريف اػبامس
ر بو ىو اؼبنهج الذم يفكٌ "يقوؿ يف تعريف الفكر اإلسبلمي:  ،زاؿ حينا كلو كتب كثَتة

 ."ركا بواؼبسلموف أك الذم ينبغي أف يفكٌ 

قص كاػبلل، منها: أنو جعل الفكر منحصرنا يف اؼبنهج، كىذا التعريف أيضنا فيو أنواع من الن
كالفكر ليس ىو اؼبنهج، كإمبا ىو منهج كرؤية كبرامج تطبيقية، كأيضنا أغفل خاصية الًتابط، كمل 

 ات اليت يتعلق هبا الفكر.يذكر أيضنا اؼبوضوع

 

اليت أريد أف أصل إليها، كأنتم تبلحظوف أين أكثرت من التعريفات )طبسة(، أف  الخالصة
ة ىذا العلم ب يف ضبابيَّ عند اؼبعاصرين يف تعريف الفكر اإلسبلمي؛ تسبَّ  اشديدن  اىناؾ اضطرابن 

شكاالت كثَتة، كىذه مباذج طبسة كاضح فيها اإلشكاؿ، ككاضح إأك ىذا اجملاؿ كأدخل فيو 
 كالضبابية يف الرؤية.ضطراب فيها اال

 ىذا يف ما يتعلق باؼبسألة األكىل، كىي مسألة مفهـو الفكر اإلسبلمي.
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 ُالمسألةُالثانية:ُالموقفُمنُمصطلحُالفكرُاإلسالمي
 

، كاختلفت (الفكر اإلسبلمي)من العلماء كاؼبفكرين على استعماؿ مصطلح  اعًتض عدده 
 غاهتم يف ذلك.مسوٌ 

يحاًءُإلوُطلح غَت جيد؛ قاؿ ألنو مبنع من ىذا اؼبصطلح كىو مص بد أف نو الأفمنهم من قاؿ 
. يقوؿ بعض العلماء اؼبعاصرين: دُفكروىوُأفُاإلسالـُمجرُ  ،ليسُصحيًحاُأوُليسُجيًدا

ذَّ " نا جعلنا اإلسبلـ عبارة عن أفكار قتضاىا أنَّ ر منها؛ إذ مي الفكر اإلسبلمي من األلفاظ اليت وبي
 ."عظيم أدخلو علينا أعداء اإلسبلـ من حيث ال نشعر خطره  قابلة لؤلخذ كالرد، كىذا

يقصدكف  الذين أدخلوا مصطلح الفكر اإلسبلمي ال عًتاض غَت دقيق؛ ألفَّ كلكن ىذا اال
طلقونو على ما أنتجو اؼبسلموف كما يقاؿ الفقو اإلسبلمي إطبلقو على اإلسبلـ ذاتو، كإمبا يي 

ج بشرم، كإمبا يقولوف ما ينتجو العقل نتى اإلسبلـ مي كغَته. فهم ىذا مقصودىم، ال يقصدكف أف 
 البشرم على كفق رؤية اإلسبلـ.

ق؛ الذم ىو فظ غَت اؼبوفَّ عًتاض بناء على اللَّ د ىذا االرى إمبا كى أنو  -كما سيأيت معنا–كبن نقٌر 
ب يف كجود لفظ )الفكر(، لفظ )الفكر( لفظه غَت موفق، كفبا يدؿ على أنو غَت موفق أنو تسبَّ 

اب عن ىذا االعًتاض، الىذا ا  عًتاض دبا ذكرتو لكم قبل قليل.كمع ذلك يبكن أف هبي

؛ فإف فيو نسبة غُلوالُمسوُ ُ(الفكرُاإلسالمي)أفُمصطلحُعًتاض أف يقاؿ: لبل الثانياؼبربر 
زكا الفكر النصراين الفكر إىل الدين، كأكؿ من استعمل ىذه النسبة ىم علماء الغرب؛ حىت يبيٌ 
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فكر  :فيقولوف ،م على فكر الكنيسة عن الفكر العلمي الذم أقيم على العلم التجرييبقيالذم أي 
 بناء على ىذه األصوؿ كاؼبنطلقات.ديٍت كفكر ذبرييب، فقالوا كبن اآلف نقلنا ىذا اؼبصطلح 

طلق يف الفكر ما أي  ؿفعبلن مصطلح الفكر أك  عًتاض مع صحتو من جهة أفكلكن ىذا اال
نفكاؾ بُت أصل اؼبصطلح كبُت ض غَت صحيح من جهة أنو يبكن االالغريب، كلكنو اعًتا

استعمالو، فنحن كبكم على اؼبصطلح باعتبار استعمالو ال باعتبار أصلو، كاؼبستعملوف لو من 
علماء اؼبسلمُت يقصدكف بو: الفكر الذم يقـو على األصوؿ اإلسبلمية أك الذم ينتجو علماء 

 اؼبسلمُت.

 عًتاض لكاف اعًتاضنا خاطئنا.ى مصطلح الفكر اإلسبلمي إال ىذا االفلو مل يكن اعًتاضنا عل

ا ؼبصطلح اؼبشكلة أين سأجيب على ىذه اال ، (الفكر اإلسبلمي)عًتاضات مع أين لست مؤيدن
 كالكثَتنا للمصطلح،   الست متحمسن ف إالك ، عتبارات اؼبوجودةعتبار آخر غَت ىذه االلكن ال

 .منا من اػبللػأريد أف أجعلو سال

راد بو مصادر اإلسبلـ اؼبعصومة، كوبتمل ، وبتمل أف يي جملأنوُمصطلحُمُُُ:عتراضُالثالثاال
 د.اغبميد العراقي، كؽبذا اقًتح  ؿبسن عبد د.كىو رأم  ،نتجو علماء اؼبسلمُتأف يراد بو ما ي
أف  من ظبٌاه )اؼبذىبية اإلسبلمية( كأٌلف كتابنا هبذا العنواف، قاؿ: بدالن  اجديدن  اؿبسن مصطلحن 

زيل ىذا اإلصباؿ، نستخدـ كلمة )الفكر اإلسبلمي( نقوؿ )اؼبذىبية اإلسبلمية(؛ ألهنا ىي اليت تي 
 ة( يعٍت ما ذىب إليو اؼبسلموف كليس ىو أصوؿ اإلسبلـ.أف )اؼبذىبيَّ 
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طلقيو، كإمبا ق باألصوؿ عند مي عًتاض غَت صحيح؛ ألف الفكر اإلسبلمي ال يتعلَّ كلكن ىذا اال
 نتجو علماء اؼبسلمُت انطبلقنا من ىذه األصوؿ.يتعلق دبا يي 

ُيؤديُإلىُتفريقُالمسلمينُوتمزيقُصفُّ أنوُ:عتراضُالرابعاال ؛ ألنو يستلـز أف هممفهـو
قاؿ مثبلن حزب اإلخواف أك غَتىا من األحزاب، فقاؿ: ينتسب اإلسبلمي إىل طائفتو كحزبو، فيي 

تيارات كمذاىب كأصبح كل تيار ينتسب على ىذه النتيجة الفكر اإلسبلمي تشٌظى إىل  بناءن 
 منع ألجل ىذه النتيجة غَت اعبيدة.أتباعو إليو، قالوا: أٌدل إىل ىذا التمزؽ؛ فيي 

على اؼبصطلح باعتبار نتيجتو كليس باعتبار  عًتاض غَت صحيح؛ ألنو حكمه كلكن ىذا اال
بة على سوء التطبيق بة على اغبقيقة كإمبا قد تكوف مًتتحقيقتو، كالنتائج ليست دائمنا مًتتٌ 

ؽ الذم حصل ليس راجعنا إىل أنو كيجد فكر إسبلمي كإمبا ألنو كيجد من يطبق للحقيقة. كالتمز  
بار فهو حكم على اؼبصطلح باعتبار كاقعو اػباطئ كليس باعت .الفكر اإلسبلمي بطريقة خاطئة

 حقيقتو كمقتضياتو من حيث ىو.

؛ غيرُدقيقُوغيرُصحيح المصطلحأف ىذا  :-عًتاض اؼبعتمدكىو اال- عتراضُالخامساال
موضوعات تتعلق باغبياة كربقق  ث عنألنو ال يعرب عن اغبقيقة اليت تدخل ضمنو، فهو يتحدَّ 

فهذه  ة، كمادة عقلية،ناهتا، كأيضنا تنطلق من مادة شرعية كبَتة، كمادة ذبريبيٌ نسجاـ بُت مكوٌ اال
 عن مضمونو الذم البتة؛ فهو لفظ غَت معرٌب ناسبها لفظ )الفكر( ياؼبواد مع ىذه الطبيعة ال 

 يدخل ضمنو، فهو فبنوع أك مذمـو أك ييدعى إىل تركو؛ ألجل ىذه العلة.
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كاألفضل أف يستخدـ بدلو مصطلح )علم اغبياة اإلسبلمي( أك )علم الواقع اإلسبلمي( أك 
ىو أيضنا ك  ،)علم التحضر اإلسبلمي(، كإف كاف )علم اغبياة( يف نظرم ىو األصبل كاألفضل

 .يوحي باؼبضامُت اليت تدخل ربتو

ـه ؼبن أنتجو كاألصوؿ اليت يقـو  أيضنا )علم اغبياة( فيو داللة على أنو ال يتعلق دبن أنتجو كإمبا عا
عليها؛ )علم اغبياة( علم ؿبايد من جهة أصولو كمن جهة من ينتجو، يعٍت ال نقوؿ: )علم 

لم اغبياة( اليت ىي األصوؿ اإلسبلمية، كإمبا ىو اغبياة( الذم أنتجو اؼبسلموف، كال نقوؿ: )ع
 ؾبموع ىذه األمور.
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 ُالمسألةُالثالثة:ُعالقاتُالفكرُاإلسالمي
 

أيُاأللفاظُالتيُُتذكرُعادًةُوكثيًراُمعُىذاُالمصطلحُفيحصلُبينهاُكأقصد هبذه اؼبسألة: 
كثَتنا كتيذكر كثَتنا ، فنريد أف نذكر اؼبصطلحات اليت تتقارب  الخلطُأوُيحصلُبينهاُالتداخل

 مع ىذا اؼبصطلح، كنبُت الفرؽ بينها كبُت مصطلح )الفكر اإلسبلمي(.

 مصطلحات: ةىناؾ مصطلحات كثَتة؛ سنناقش سبع

 (: كالفرؽ بُت الفكر العريب كالفكر اإلسبلمي ىو عموـه الفكرُالعربياؼبصطلح األكؿ ) -
 إسبلمي، بعض فليس كل فكر إسبلمي عريب كليس كل فكر عريب ؛كخصوص كجهيٌ 

فهناؾ عموـه كخصوصه كجهي؛  ،الفكر اإلسبلمي عريب كبعض الفكر العريب إسبلمي
 يشًتكاف يف شيء كيفًتؽ كل كاحد منهما يف شيء.

 
طلق عادةن يف اػبطابات (: الفكر الديٍت مصطلح يي الفكرُالدينياؼبصطلح الثاين ) -

 تقـو على اؼبصدر اإلنساين. ناقض الرؤية العلمانية اليتالعلمانية، يراد بو كل ما يي 
فالفكر الديٍت أعٌم من الفكر اإلسبلمي؛ ألنو يشمل الفكر اؼبسيحي كاليهودم 

عليو ال يصح أف ييعرٌب عن  كبناءن  ،كالبوذم كاؽبندكسي كغَته، فالفكر اإلسبلمي أخصٌ 
  عنو بالفكر العريب.الفكر اإلسبلمي بالفكر الديٍت، كما ال يصح أف يعربَّ 
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(: اغبركات اإلسبلمية أخٌص من الفكر الحركاتُاإلسالميةالثالث ) اؼبصطلح -
اإلسبلمي؛ فهي جزء من الفكر اإلسبلمي كليست ىي كل الفكر اإلسبلمي، ألف 

عات اليت لديها ربرؾ سياسي، أك جم  طلق على التَّ العادة يف اغبركات اإلسبلمية أهنا تي 
ة اليت يبلكها الفكر اإلسبلمي؛ ؤية الكليَّ جتماعية، كال سبلك الر  تتعلق ببعض القضايا اال

 من الفكر اإلسبلمي كليست كصفنا مطابقنا للفكر اإلسبلمي. فهي جزءه 
 

  -رضبو ا-كىذا اؼبصطلح اشتهر بو سيد قطب  (:صورُاإلسالميالتُ اؼبصطلح الرابع ) -
 سيد قطبثَتنا يف كتبو. التصور اإلسبلمي عند ث عنو ككثَتنا كأٌلف فيو كتابُت، كربدَّ 

ا من الفكر اإلسبلمي إال أنو أكسع من جهة اجملاالت فأىدخلى فيو كثَتنا من  قريب جدن
 والعقائد ككثَتنا من التشريعات، من جهة كوهنا تشريعنا، فهو يصح أف يكوف مرادفنا كلكن

 ليس مرادفنا مطابقنا.
العقيدة كفبا يدؿ على ذلك أف بعض الدارسُت لعلم العقيدة جعل من أظباء علم 

)التصور اإلسبلمي(؛ ألنو فىهمى أف سيد قطب يقصد بالتصور اإلسبلمي أم العقيدة 
د اإلسبلمية، كىذا أيضنا ليس دقيقنا، فاؼبقصود أف ىذا اؼبصطلح عند سيد ليس ؿبدَّ 

 ا معو.الفكر اإلسبلمي كلكنو ليس متطابقن اؼبعامل، كيتداخل كثَتنا مع 
 

(: الصحوة اإلسبلمية أكسع من الفكر يةالصحوةُاإلسالماؼبصطلح اػبامس ) -
ق ما يتعلَّ  مسك بو، سواءن جوع إىل اإلسبلـ كالتَّ طلق الر  اإلسبلمي؛ ألهنا تشمل مي 
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باؼبوضوعات اغبياتية أك بغَتىا، فالصحوة اإلسبلمية أكسع من الفكر اإلسبلمي، 
 من الصحوة اإلسبلمية. كالفكر اإلسبلمي جزءه 

ا مع الفكر دا(: اغبضارة اإلسبلمية مًت اإلسالميةالحضارةُاؼبصطلح السادس ) - فة جدن
مصطلح  مي باغبضارة اإلسبلمية؛ ألفاإلسبلمي، كيصح أف ييعرٌب عن الفكر اإلسبل

)اغبضارة( أصبلن فيو خبلؼ شديد يف تعريفو، كلكنو يف بعض تعريفاتو: ىو كل ما 
 مع الفكر اإلسبلمي. اابقن أك متط ايتعلق حبياة الناس كربٌضرىم يف اغبياة، فيكوف مقاربن 

 
(: الصحيح أف الفكر اإلسبلمي أكسع من الفكر َلفيالفكرُالسُ اؼبصطلح السابع ) -

كما ذكرنا يف  ؼباذا؟ ،السلفي، بل الفكر اإلسبلمي يستوعب الفكر السلفي كغَته
ة يف اعبانب الفكرم يذكب تأثَتىا كثَتنا؛ ألف ديَّ قى أف األصوؿ العى  اللقاء اؼباضي

ق هبا الفكر ليس ؽبا تعٌلق كبَت باألصوؿ العقدية، نعم ىناؾ عات اليت يتعلَّ اؼبوضو 
تأثَتات قليلة، فاؼبوضوعات الفكرية ىي مثل اؼبوضوعات الدينية يذكب فيها التأثَت 

 .العىقىدم كاألصوؿ العىقىدية
: الفكر اإلسبلمي األشعرم، الفكر اإلسبلمي  كبناء عليو ليس صحيحنا أف نقوؿ مثبلن

اؼبعتزيل، أك الفكر اإلسبلمي الصويف ككبو ذلك؛ ألف األصوؿ العقدية ال تؤثر كثَتنا، 
نعم قد تؤثر كلكن ليس بالقدر الكبَت كبناء عليو فالفكر اإلسبلمي أكسع من الفكر 

 السلفي، كيستوعب الفكر السلفي كغَته.
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 ُالمسألةُالرابعة:ُخصائصُالفكرُاإلسالمي
 

ا بالغ األنبيةسالبحث يف خصائص الفكر اإل ز ق التمي  ؛ ألنو من أقول ما وبقٌ بلمي أمر مهم جدن
 بُت الفكر اإلسبلمي كبُت اؼبنطلقات اؼبتصارعة معو، ىناؾ أفكار يف العامل اإلسبلمي أك

منظومات يف العامل اإلسبلمي متصارعة بشدة مع الفكر اإلسبلمي؛ ىناؾ منظومة علمانية، 
النصارل ؽبم رؤية يف الفكر تصارع الفكر ، ظومات أيضنا دينيةىناؾ منظومة تنويرية، كىناؾ من

 .اإلسبلمي، ككذلك مثبلن اؽبندكس كالبوذية يف شرؽ العامل اإلسبلمي

يز بُت ىذه فتحقيق أك سبييز كتدقيق النظر يف خصائص الفكر اإلسبلمي فبا يساعد على التمي
 اؼبنظومات اؼبتصارعة.

ر اإلسبلمي يذكركف خصائص اإلسبلـ، يعٍت يقولوف: أكثر الذين يتحدثوف عن خصائص الفك
ىي خصائص اإلسبلـ اليت ذكرىا يوسف  تنظر فيها، صائص الفكر اإلسبلمي(مبحث )خ

، ىذاف الكتاباف نبا [التصور اإلسبلمي]أك ذكرىا سيد قطب يف كتابو  ،القرضاكم يف كتابو
خصائص اإلسبلـ، عمدة كل أك جيٌل من يتحدث عن خصائص الفكر اإلسبلمي أك حىت 

من خصائص  من جهة اؼبوضوع كىذا ليس دقيقنا؛ ألف خصائص الفكر اإلسبلمي أدؽٌ 
 ـ.اإلسبل

ُ

ُ
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ُيمكنُأفُنحددُخصائصُالفكرُاإلسالميُفيُستُخصائص:

o ُواالاال: الخاصيةُاألولى ، كىذه اػباصية ىي نطالؽُمنورتباطُبالوحيُالمعصـو
صائص األخرل، فالوحي ىو الذم يؤثر أصل اػبصائص اؼبمًيزة كتؤثر يف بوصلة كل اػب

يف األىداؼ، كيف الرؤية، كيف اؼبنهج، كيف اؼبقاصد كالغايات؛ الوحي إذا ارتبط بو 
ها كأساسها اػبصائص كأم   اإلنساف سيكوف مؤثرنا يف كل ىذه األشياء، فهو أس  

 نطلقها.كمي 
 
o ستدالؿ مبادئ االمعٌت ىذه اػباصية أم أف ك  ؛نضباطُالمبدئياال: الخاصيةُالثانية

يف الفكر اإلسبلمي منضبطة يف الرؤية؛ فبل تقبل األفكار اليت تؤدم إىل الفوضوية أك 
على  ار اإلسبلمي مًتبين األفكار اليت تؤدم إىل العبثية، ألف من اؼبفًتض أف يكوف اؼبفكٌ 

الرؤية اليت تقدمها نصوص الشريعة؛ كنصوص الشريعة ؽبا رؤية ـبصوصة يف نظرية 
الض اَلؿُُ﴿ ؛ة، من أشهرىا نسف نظرية نسبية اؼبعرفةاؼبعرف  ﴾َفَماَذاُبَػْعَدُاْلَحق ُِإالُ 

، كغَتىا من األفكار كالنظريات اليت تتضمنها نصوص الشريعة يف القضايا [ِّ]يونس:
األساس  على اؼبصادر الشرعية ستكوف لو رؤية كانضباط يف اؼببدئية، فالذم يًتىبَّ 

 ستدالؿ كالنظر.اال اؼببدئي؛ الذم ىو مبدأ
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o غي بين ، كمعٌت ذلك أف الفكر اإلسبلمي األصل فيولتزاـُالقيمياال: الخاصيةُالثالثة
 أف يكوف متميزنا يف التزامو القيمي؛ دبعٌت أنو ملتزـه بالقيم كاألخبلؽ كاؼببادئ فبل ينفك  

، كالتعاكف، كعدـ اال ستغبلؿ، عنها، يشيع فيو: الصدؽ، كاألمانة، كالرضبة، كالكـر
ذب كيستغل بعض ال يستطيع أف يك اؼبفكر اإلسبلميكالوضوح يف الرؤية، ألف 

لتربير قولو؛ ألف ىذا كذب، كال ىبوف، كال أيضنا  -كما سيأيت معنا-النظريات العلمية 
ها الرضبة ئيشيع لديو الظلم يف أنظمتو يف اغبياة، كإمبا يشيع يف أنظمة اغبياة اليت يينش

 كالعدؿ.
ا ينبغي أف يكوف كليس عما ىو كائن؛ فعما ىو كائن فيو صباعة نتكلم عمَّ كبن يا ك 

اؼبقصود أف ىذه اػباصية لو ترىب عليها اؼبفٌكركف اإلسبلميوف؛ كانت تؤثر  .ػببطة كثَتة
 يف رؤاىم كثَتنا.

 

o كمعٌت ذلك أف اؼبفكر اإلسبلمي ينبغي أف  ؛يُّالشموؿُالمجال: الخاصيةُالرابعة
جودم، ، دين كي تكوف نظرتو عامةن تشمل كل ؾباالت اغبياة؛ ألف اإلسبلـ دين ُشويلٌ 

 على نصوص ق بكل الوجود، فاؼبفكر اإلسبلمي الذم يًتىبَّ دبعٌت أنو لو رؤية تتعلَّ 
 الشريعة، يًتىب على منطلقات الشريعة؛ تكوف نظرتو ُشولية للحياة.
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o ُّكمعٌت ىذه اػباصية أم: أف غايات اؼبفكر  ؛الخاصيةُالخامسة:ُالتكاملُالغاِئي
ق باغبياة، منها غاية اإلسبلمي ينبغي أف تكوف متكاملة؛ ربقق كل الغايات اليت تتعلَّ 

وية، كمنها غاية ربقيق العدؿ فاه كاؼبصلحة الدنيربقيق العبودية ، كمنها ربقيق الرَّ 
 ناس.نضباط يف حياة الكاال

خببلؼ اؼبنظومات األخرل، اؼبنظومات األخرل ليس لديهم تكامل غائي؛ فبعض 
اؼبنظومات يغلب عليها ربقيق العبادة فقط، كبعض اؼبنظومات يغلب عليها ربقيق البعد 

 نيوم فقط، خببلؼ اؼبفكر اإلسبلمي فلديو تكامل غائي يف رؤيتو.الد  
o  ُكمعٌت ىذا اؼبصطلح أم: أف اؼبفكر اإلسبلمي  ؛مانيالخاصيةُالسادسة:ُالعمقُالض

ينبغي أف تكوف فبارساتو تيقد ـ من خبلؽبا ضمانات متعددة؛ تضمن سبلمة مشركعو، 
كسبلمة تطبيق مشركعو، فَتكز على الضمانات اغبسية اليت ىي القانوف، كعلى 

ألخركم، كانتظار الثواب ا -سبحانو كتعاىل-الضمانات اؼبعنوية اليت ىي مراقبة ا 
ا يف رؤية اإلسبلمي خببلؼ اؼبنظومات األخرل؛ اليت  ،فهذه الضمانات عميقة جدن

زبفت عندىا الضمانات األخركية كتشيع لديها الضمانات الدنيوية، اليت ىي ضمانة 
 .القانوف

ضماين كبَت يف رؤيتو كمشاريعو  ف لديو عمقه و  على رؤية اإلسبلـ يكفالذم يًتىبَّ 
 ا.الفكرية اليت يقدمه

 .ي، ننتقل إىل اؼبسألة اػبامسةق خبواص الفكر اإلسبلمما يتعلَّ ىذا في
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 ىذا كا أعلم، كصلى ا كسلم على نبينا ؿبمد، كعلى آلو كصحبو أصبعُت..
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ُبسمُاهللُالرحمنُالرحيم

 .كعلى آلو كصحبو أصبعُت ،بينا ؿبمدكصلى ا كسلم على ن ،اغبمد  رب العاؼبُت ْ*

 ُُالخامسة:ُمنطلقاتُالفكرُاإلسالميالمسألة
 

ككنا قد توقفنا عند اؼبسألة اػبامسة كىي ، اء الرابع كاألخَت يف ىذه الدكرةندخل يف اللق
يمن على كاؼبراد باؼبنطلقات ىنا ىي: القيم كاؼببادئ الكلية اليت هتي  منطلقاتُالفكرُاإلسالمي

 .سكحُت يؤسٌ  ،كحُت يبٍت ،اؼبفكر اإلسبلمي حُت ينظر كحُت يتأمل

ز الفكر اإلسبلمي عن غَته فهي منطلقات متعلقة كىذه اؼبنطلقات أيضنا من اؼبميزات اليت سبيٌ 
 بدين اإلسبلـ خبصوصو.

 المنطلقُاألوؿ:ُالتوحيدُللخالق . 

بالعبادة كبالتعلق كاؼبراقبة كالتدبَت  -سبحانو كتعاىل-اإلسبلـ كإفراد ا  وحيد يفالتَّ  فقضية
م قضية يف اإلسبلـ، كىي اور الذم تتأسس عليو كل تشريعات اإلسبلـ للكوف ىي أعظ

 كمنها التشريعات الفكرية.

هيمنة على عقوؿ كل اؼبسلمُت كىي مي ػنطلق أك القيمة المي ػفقضية التوحيد ىي الرؤية أك ىي ال
لى كل كع ،الرؤية كالقيمة اليت ينبغي أف تكوف مهيمنة على كل األفكار اليت ينتجها اؼبسلموف

                                                           
 https://goo.gl/lpGn6Eيوتيوب:ُُالرابعة،ُرابطُالمحاضرةُبدايةُٗ

https://goo.gl/lpGn6E
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بد أف تكوف ىذه الرؤل كاألفكار كاؼبشاريع خاضعة لقضية  الرؤل كاؼبشاريع اؼبتعلقة باغبياة، ال
ضتها كال اقى نى كال تقبل مي  ،التوحيد؛ حبيث تكوف ؿبققة ؽبا كدائرة يف فلكها كساعية إىل تعميقها

 إضعافها. 

أك علم اغبياة  -يف بياف أثر عقيدة التوحيد يف الفكر اإلسبلمي  -رضبو ا-يقوؿ سيد قطب 
توحيد  ،اعترب اإلسبلـ قضية التوحيد ىي قضيتو األكىل كقضيتو الكربل"، يقوؿ: -كما اتفقنا

 ،كُشوؿ العبودية لكل شيء كلكل حي ،األلوىية كإفرادىا خبصائصها كاالعًتاؼ هبا  كحده
ا الشموؿ ىو مقٌوـ يعنا، فالتوحيد على ىذا اؼبستول كيف ىذكذبريدىا من خصائص األلوىية صب

؛ ىو اغبقيقة الكربل اليت هبب أف تدكر فيها كل التشريعات ككل األفكار ككل "اإلسبلـ األكؿ
الربامج، فقضية التوحيد  سبحانو كتعاىل كربقيقو يف الوجود كربقيق مقتضياتو قضية مهيمنة 

   يقيمها الفكر اإلسبلمي عن اغبياة.على كل التصورات كاؼبشاريع اليت

بل قد أٌلف   ،ظباعيل الفاركقيإثرىا يف الفكر اإلسبلمي الدكتور كفبن اىتم بقضية التوحيد كأ 
كموجود منو نسخة يف النت ؼبن أراد أف يطلع -كتابنا مفردنا يف ذلك ظبٌاه ]كتاب التوحيد[ 

خ أبو اغبسن الندكم كربدث م هبا أيضنا الشيكفبن اىت. ، اىتم هبذه القضية اىتمامنا كبَتنا-عليو
 .عدد من كتبو عنها يف

عند: ؛ ثرىا عند ىؤالء اؼبفكرين الثبلثةكمن اؼبشاريع البحثية النافعة جدنا حبث قضية التوحيد كأ
ي ز   ،اغبسن الندكم، مواطن االشًتاؾ اليت اشًتكوا فيها ظباعيل الفاركقي، كسيد قطب، كأيبإ كسبى

كىو حبث سيكوف حبثنا ثرينا ؼبن  ،أراه من أعمق البحوث اؼبٌلحة يف ىذا العصر ،كل كاحد منهم
 حقق شركطو.
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 .ُالمنطلقُالثاني:ُالشهودُاإللهي

ر اؼبسلم حُت يقـو ببناء أفكاره كتصوراتو كمشاريعو يكوف كمعٌت الشهود اإلؽبي أم أف اؼبفكٌ 
بكل ما يف  -سبحانو كتعاىل-رنا للشهود اإلؽبي على كل شيء كعلم ا ستحضً خاضعنا كمي 

الوجود، فإيباف اؼبسلم بأف ا ىو العامل بكل شيء كاؼبطلع على كل شيء كأف شهوده سبحانو 
ِإف ُالل َوَُعاِلُمُ﴿: -سبحانو كتعاىل-شهود شامل يستوعب ما زبفيو الصدكر؛ كما قاؿ ا 

يَػْعَلُمُ﴿، ككما قاؿ سبحانو: [3ّ]فاطر: ﴾ص ُدورَُِغْيِبُالس َماَواِتَُواأْلَْرِضُِإن ُوَُعِليٌمُِبَذاِتُال
َوَأِسر واُقَػْوَلُكْمُ﴿: -سبحانو كتعاىل-، ككما قاؿ [1ُ]غافر: ﴾َخائَِنَةُاأْلَْعُيِنَُوَماُُتْخِفيُالص ُدورُُ

 . [ُّ]اؼبلك: ﴾َأِوُاْجَهُرواُِبِوُِإن ُوَُعِليٌمُِبَذاِتُالص ُدورُِ

مها عن الوجود فيكوف مستحضرنا سيؤثر يف رؤية اؼبسلم اليت يقدٌ استحضار ىذه القيمة قطعنا  
ـ شيئنا كييلٌبس فيو كغَت ذلك كال يقدٌ  ،كال يستثمر شيئنا غَت صحيح ،للشهود اإلؽبي؛ فبل ىبوف

 .من األفكار

زاىة الفكرية يف مقاصدىا كاستدالالهتا كغاياهتا. ىذا من أىم فالشهود اإلؽبي يؤدم إىل النَّ 
خببلؼ أفكار اؼبنظومات  ،اليت تؤدم إىل نظافة الفكر اإلسبلمي كإىل نزاىتو كإشراقو اؼبنطلقات

 األخرل اليت لديها مشكلة مع الشهود اإلؽبي أك ال تؤمن بالشهود اإلؽبي مطلقنا.
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 .المنطلقُالثالث:ُالخضوعُللنبوة 

كمعٌت ىذا اؼبنطلق أم أف اؼبفكر اإلسبلمي ينبغي أف يكوف خاضعنا ؼبا يف النبوة من تشريعات، 
ا بأف النبوة ىي النور الذم هبب أف يعتمد عليو يف بناء التصورات كاؼبفاىيم،  كأيضنا معتقدن

ُكرضبة.  كإكراـ منو للخلق كىداية -سبحانو كتعاىل-كيدرؾ إدراكنا عميقنا بأف النبوة نور من ا 

الرسالة ضركرية يف ": كل ما ينتجو اإلنساف حوؿ اغبياة  يقوؿ ابن تيمية يف بياف أنبية النبوة يف
فكما أنو ال صبلح لو يف آخرتو إال باتباع الرسالة فكذلك ال  ؛ادهعى اشو كمى عى إصبلح العبد يف مى 

؛ أم مضطر إىل "شرعصبلح لو يف معاشو كدنياه إال باتباع الرسالة، فإف اإلنساف مضطر إىل ال
فإنو بُت حركتُت: حركة هبلب هبا ما ينفعو، كحركة يدفع هبا ما يضره، كالشرع ىو النور "النبوة، 

 ما ينفعو كما يضره، كالشرع نور ا يف أرضو كعدلو بُت عباده كحصنو الذم من الذم يبٌُت 
 ".دخلو كاف آمنا

يف عبلقة اإلنساف بربو فكذلك ؽبا أثر يف عبلقة  ارن ؽبا أث ة فالنبوة كما أفَّ إذنا بناء على ىذه الرؤي
 ـ نورنا ىناؾ كنورنا ىنا. اإلنساف حبياتو كبكونو كبعيشو، فهي تقدٌ 

 -يعٍت اغبضارة كحياة اإلنساف–ة إف اؼبدنيَّ ": يقوؿ أبو اغبسن الندكم يف كتابو ]النبوة كاألنبياء[
اليت ىم األنبياء، كاف "؛ الطائفة الربانٌيةدين ألم طائفة من طوائف البشر كما تدين ؽبذه ال تى 

كيف  ،هائين ؽبا يف حياهتا كبقادً إهنا تى "، يقوؿ: ركرة األنبياء كفضلهم على البشريتحدث عن ض
لغرقت سفينة  -صلى ا عليهم كسلم-كيف اعتداؽبا كسدادىا، فلوالىم  ،شرفها ككرامتها

لت األجياؿ البشرية إىل كلتحوَّ  ،كحكمةاإلنسانية دبا فيها من علـو كتراث حضارم كفلسفة 
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قطعاف من السائبة أك الوحوش؛ ال تعرؼ ربنا كال تعرؼ ديننا كال خلقنا كال تعرؼ رضبة كال ؿببة 
تع كمن اؼباء كالكؤل. إف كل ما يوجد يف ىذا كال تعرؼ معٌت أظبى كغاية أعلى من العلف كالرَّ 

كاألخبلؽ العالية الفاضلة  ،سيس الرقيقة اللطيفةكاألحا ،العامل من اؼبعاين اإلنسانية الكريبة
إمبا يرجع فضلو كينتهي ؛ العـز على ؿباربة الباطل كالفسادكمن القوة ك  ،كالعلـو الصحيحة النافعة

 . "تارىبو إىل كحي السماء كتعليمات األنبياء كتبليغهم كدعوهتم كجهادىم

سس كالقيم اليت تضبط رؤية اإلنساف عن ـ القوانُت كاألي بوة تقدٌ أف الن   خالصةُىذهُالرؤيا: 
ا تدؿ على ىذا اؼبعٌت. الكوف، كتيرٌشد اإلنساف يف تعاملو مع كونو  .كىناؾ مقاالت كثَتة جدن

من الدارسُت يف تاريخ اغبضارات اإلنسانية بأنو ما من حضارة إال كفيها تأثَت  ر عدده كؽبذا قرَّ 
 للدين أك للنبوة.

َت توينيب، كلو كتب كثَتة كمن أشهر كتبو ]ـبتصر فلسفة التاريخ[ يقوؿ اؼبؤرخ اإلقبليزم الشه 
العقيدة الدينية جزء من نظاـ االستيبلد "بع يف أربع ؾبلدات، يقوؿ يف ىذا الكتاب: طي 

 .؛ أم جزء من الفكر اإلنساين أك ىي األساس الذم يقـو عليو الفكر"اغبضارم

كإف كل  ،قائمة إال بنبوة أك آثار نبوة -ةأم حضار -ليس يف األرض فبلكة "كيقوؿ ابن تيمية: 
كتفعيلها يف  ئاؼببادرشد إىل القيم ك ؛ ألف النبوة ىي اليت تي "خَت يف األرض فهو من آثار النبوة

 اغبياة.

 إذنا ىذا اؼبنطلق الثالث ىو منطلق اػبضوع للنبوة كاالنطبلؽ منها.
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 .ُالمنطلقُالرابع:ُمرحليةُالحياةُالدنيا

اؼبنطلق أم أف اؼبفكر اإلسبلمي حُت يبٍت تصوراتو كمشاريعو عن اغبياة يبنيها كىو كمعٌت ىذا 
يستحضر أف ىذه اغبياة ؾبرد مرحلة كليست ىي النهاية، فهذا اؼبنطلق هبذه الرؤية تؤثر يف ما 

يبنيو كيف غاياتو كيف مساره؛ يعٍت لو نظر يف مثبلن النظاـ السياسي، اؼبادٌم حُت يبٍت ىذا النظاـ 
فيبنيها  ،يبنيو كىو ال يستحضر أف ىذه الدنيا ؾبرد مرحلة كإمبا ىي اغبياة اغبقيقية لئلنساف

 .ككأف ىذا النظاـ ىو هناية كل شيء كىو النظاـ الذم وبقق أكرب قدر من اللذة

أما اؼبفكر اؼبسلم الذم يؤمن هبذا اؼبنطلق حُت يبٍت رؤيتو عن النظاـ السياسي مثبلن فهو يبنيو 
لعدؿ بُت الناس كيبنيو ليحقق اغبياة اليت تساعد الناس على ربقيق العبودية اليت تنفعهم ليحقق ا

كإمبا وبرص أيضنا  ،يـو القيامة، فبل وبرص على كثرة ما يًتتب عليها من اللذة الدنيوية فقط
على آثار ىذا النظاـ يف حياة الناس اليت تساعدىم على ربقيق العبودية  سبحانو كتعاىل، 

 ذلك النظاـ االقتصادم كالنظاـ االجتماعي كغَت ذلك بل حىت نظرية اؼبعرفة. كك

 

 ُ.ُالمنطلقُالخامس:ُالتميزُاإلنساني

كمعٌت ىذا اؼبنطلق أم أف اؼبفكر اإلسبلمي حُت يبٍت تصوراتو كمشاريعو يبنيها كىو يستحضر 
ز عنها من جهة متمي ؛أف اعبنس اإلنساين متميز عن غَته من األجناس اؼبوجودة يف األرض

طريقة خلقو؛ فا عز كجل خلق جنس اإلنساف خلقة ـبصوصة، مل يقل لو كن فيكوف كإمبا 
مل يعلن ا عز  خلقو بيده، كأيضنا متميز عنو من جهة إعبلف ا عز كجل ػبلق اإلنساف؛
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اِعٌلُِفيُاأَلْرِضَُوِإْذُقَاَؿُرَب َكُلِْلَمالَِئَكِةُِإن يُجَُ﴿ ؛كجل عن خلق ـبلوؽ إال خلق اإلنساف
، كمتميز عنها أيضنا من جهة غايتو كمقصده كمن جهة القيم اليت تضبط [َّ]البقرة: ﴾َخِليَفةًُ

حياتو كمن جهة مآلو؛ فمآؿ جنس اإلنساف ليس كمآؿ جنس اؼبخلوقات األخرل، كأيضنا من 
 جهة طبيعتو كغَتىا من التميزات. 

قيم ىذه الرؤيا: أف جنس اإلنساف متميز عن سائر األجناس، فاؼبفكر اإلسبلمي فاإلسبلـ يي 
حُت يبٍت تصوراتو كمشاريعو يبنيها كىو مستحضر للتميز اإلنساين ليحقق ىذا التميز كوبافظ 

عليو، كوبافظ على مقتضياتو اليت تعلقت هبا العبودية االختيارية اليت تقـو على االختيار كحرية 
 اإلرادة. 

 

 .ُالمنطلقُالسادس:ُالتنوعُفيُطبيعةُالموضوعاتُالفكرية

أف اؼبفكر اإلسبلمي حُت ينظر يف اؼبوضوعات اليت بُت يديو ينطلق من أهنا  كمعٌت ىذا اؼبنطلق
متنوعة يف طبيعتها، فبعض اؼبوضوعات اليت ينظر فيها موضوعات شرعية ؿبضة، كبعضها 

أف القضايا الفكرية  ؿبضة، كما سبق معنا ، كبعضها موضوعات ذبريبيةموضوعات عقلية ؿبضة
كما ذكرنا يف -ليست قضايا ذبريبية فقط، بل ىناؾ مادة شرعية ىي قضايا فكرية، كمنها 

: أصل اإلنساف، كىدؼ اإلنساف يف الوجود، كقيم اإلنساف الكربل، ىذه -اللقاءات السابقة
فيفٌرؽ بُت اؼبوضوعات  ،ليست موضوعات ذبريبية كإمبا ىي موضوعات شرعية مادهتا شرعية

 لييحسن التعامل معها من جهة االستدالؿ. 
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سن أيضنا التعامل مع اؼبختلفُت معو، فمن خالفنا يف قضية فكرية شرعية لو حكم، كمن كوبي  
ا طبيعة اؼبسألة الفكرية ؽبا أثر يف طريقة البناء كيف ؛ فإذن ا يف قضية فكرية ذبريبية لو حكمخالفن

طريقة التعامل مع اؼبخالف فهذا منطلق من اؼبنطلقات األساسية اليت يقـو عليها الفكر 
 اإلسبلمي. 

 

 ُ.ُالمنطلقُالسابع:ُالعدؿ

كمعٌت العدؿ أم أف اؼبفكر اإلسبلمي حُت يبٍت تصوراتو كمشاريعو يكوف مراعينا لتحقيق قيمة  
: ىو إعطاء كل ذم حق -كما تعملوف-عدؿ يف اغبياة كليس قيمة اؼبساكاة. كمعٌت العدؿ ال

حقو، كليس ىو إعطاؤه كل ذم حق ما يساكم غَته أك ربقيق اؼبساكاة يعٍت إعطاء الناس على 
قدر السواء، كإمبا ىو إعطاء كل ذم حق حقو. فاؼبعيار اؼبتحكم يف الفكر اإلسبلمي ىو معيار 

 معيار اؼبساكاة، كحضارة اإلسبلـ حضارة عدلية كليست حضارة اؼبساكاة.العدؿ كليس 

يمن على فكرة اؼبنطلقات، اؼبنطلقات ىي: القيم اليت هتي  عيدأي  ،ىذا فيما يتعلق باؼبنطلقات
ر حُت يبٍت تصوراتو كمشاريعو، فهناؾ قيم يراعيها يف البناء كيراعيها يف استمرار عقلية اؼبفكٌ 

 التطبيق. 

ُ  
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 ُالمسألةُالسادسة:ُالمنهجُاالستدالليُفيُالفكرُاإلسالمي
 

 كاؼبراد باؼبنهج االستداليل ىنا ليس ذكر التفاصيل االستداللية؛ كإمبا نراعي فيو شيئاف:

  .اؼبصادر األساسية اليت يعتمد عليها الفكر اإلسبلمي 
  .كطريقة الًتتيب بُت ىذه اؼبصادر 

ر حىت نستطيع رَّ بد أف ربي  من أىم القضايا اليت ال -ميأعٍت اؼبنهج اإلسبل-كىي ىذه القضية  
أف نبٍت فكرنا إسبلمينا راشدنا؛ ألهنا من أكثر القضايا تأثَتنا يف النتائج كيف التصورات، كأنتم 

ختبلؼ ىو يف حقيقتو قائم على االتعلموف أف اختبلؼ اؼبذاىب كلها حىت اؼبذاىب الفقهية 
 اليت تيعتمد يف منهج االستدالؿ. كاألصوؿيف طبيعة منهج االستدالؿ، 

يبكن أف كبدد أىم األصوؿ اليت يقـو عليها منهج االستدالؿ يف الفكر اإلسبلمي يف ثبلثة 
 أصوؿ أساسية:

  ُعُالمصدرياألصلُاألوؿ:ُالتنو. 

كمعٌت ىذا األصل: أم أف الفكر اإلسبلمي ليس لو مصدر كاحد؛ كاؼبصدر العلماين مثبلن ليس 
ؼبصدر التجرييب، كإمبا مصادره متنوعة بعضها ذبريبية كبعضها عقلية كبعضها شرعية، لو إال ا

فالفكر اإلسبلمي مصادره متنوعة؛ متنوعة حىت يف طبيعتها كحقيقتها، ىناؾ مصادر يف الفكر 
اإلسبلمي مصادر معصومة؛ كىو الوحي، كأيضنا يقاؿ: ىناؾ مصدر قطعي كىو الوحي 

 القطعي.
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ر اإلسبلمي لديو تنوع يف اؼبصادر اليت يعتمد عليها، خببلؼ اؼبنظومات اؼبقصود أف الفك 
األخرل اليت إما تعتمد على اؼبصدر التجرييب فقط، أك تعتمد على مصدر موحى بو كلكنو 

 ؿبٌرؼ.

 

 .ُاألصلُالثاني:ُالتكاملُاالستداللي

ؼبصدر كمعٌت ىذا األصل: أف الفكر اإلسبلمي يعطي كل مصدر ما يستحقو من قيمة؛ فا
 كيستحقو يف ؾباؿ معُت، كاؼبصدر التشريعي الوحي معترب كييعطى يف ؾبالو ادد، عتربى التجرييب مي 

فليس صحيحنا أف نأيت إىل قضايا ذبريبية ؿبضة كنستدؿ عليها بالشرع؛ ألف الشرع ال يهتم 
 .ئبادبالقضايا التجريبية، كإمبا يعتٍت بالقضايا التشريعية كبناء القيم كاؼبفاىيم كاؼب

 

 ُ.األصلُالثالث:ُالتعددُالمنهجي 

كمعٌت ىذا األصل: أف كل موضوع لو طريقة منهجية يف حبثو؛ فقضايا العلـو اإلنسانية ؽبا 
طريقة منهجية يف حبثها، كالقضايا التجريبية؛ قضايا الطب، ؽبا طريقة موضوعية منهجية يف 

 حبثها، كالصحيح أنو ال يوجد التوحد اؼبنهجي.



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٗٓ–ُُٔٛ٘] 
 

 والنزعةُالَعلمويةة، وحد اؼبنهجي ظهر يف القرف التاسع عشر اؼبيبلدم مع النزعة العىلمويَّ التَّ 
هبب أف  كلها باختبلؼ طبائعهاـ اإلنسانية  ذباه اؼبعريف الذم يقرر بأف العلو ىي: النزعة أك اال
 زبضع للتجريب.

ا مع الوضعيَّ  ة؛ فالوضعية يَّ ة اؼبنطقكىذه النزعة العلموية ظهرت كتشكلت بشكل كبَت جدن
وا ، فتبنَّ -إف صح التعبَت-اؼبنطقية ىي النزعة العلموية كالنزعة العلموية ىي الوضعية اؼبنطقية 

  ىذه الرؤية يف مبدأ التحقق الشهَت لديهم.

كلكن ىذه النزعة غَت صحيحة، كضيربت ضربات كثَتة يف الفكر الغريب، كأيضنا الفكر 
ا ككتبت فيها كتب ليست بالعربية اإلسبلمي يناقضها سباـ اؼبناقضة، ك  عليها انتقادات كثَتة جدن

ا تقرر بأنو يستحيل التوحد اؼبنهجي؛ فكرة التوحد   ،كإمبا باللغة األجنبية كتبت كتب كثَتة جدن
 اؼبنهجي فكرة باطلة مستحيلة، بل كل موضوع لو منهج ىبصو بناء على طبيعتو.

كقرر التعدد اؼبنهجي، كىناؾ دالئل   -العلمويةنظرية -على بطبلف ىذه النظرية  كاإلسبلـ دؿَّ 
يعنيُثالثُدالئلُتدؿُعلىُأفُاإلسالـُأقّرُكثَتة تدؿ على ذلك من أنبها ثبلث دالئل؛ 

 المنهجُالتجريبي،ُوأفُكلُموضوعُيُراعيُفيوُالمنهجُالذيُيناسبُطبيعتو:

o .ُالداللةُاألولى:ُتأسيسُمبدأُالتجريب

، فالقيمة الفكرية (أنتمُأعلمُبشؤوفُدنياكم)كذلك يف قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم:    
اؼبنهجية يف ىذا اغبديث أنو يؤسس ؼبنهج التجريب؛ أم أنتم أعلم بكل ما يتعلق بشؤكف 
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ُ

 

ُ[ُٔٗٔ–ُُٔٛ٘] 
 

بتأبَت النخل كإمبا يف كل ما يتعلق بشؤكف اغبياة فبا ليس داخبلن يف القضايا  ادنياكم، ليس خاصن 
 ة. عية، ألف ىذه ىي رؤية اإلسبلـ التكامليَّ التشري

 

o .ُالداللةُالثانية:ُالنزوؿُعلىُرأيُالخبراء

كمعٌت ىذه الداللة: أف النيب صلى ا عليو كسلم مع أنو موحى إليو من ربو نػىزىؿ يف كثَت من 
بىاب اغباالت على رأم اػبرباء؛ القائم على اػبربة الدنيوية اضة، كأشهر قصة يف ذلك قصة اغبي 

رسوؿ ا أىو منزؿي  يا"ابن اؼبنذر ؼبا حٌدد النيب صلى ا عليو كسلم مكاننا يف غزكة بدر، قاؿ: 
، فذكرى لو رأينا آخر فنزؿ (ال،ُبلُالرأيُوالمكيدة)، قاؿ: ؟"أنزلك ا إياه أـ الرأم كاؼبكيدة

فإذا كاف ىذا من النيب صلى ا عليو النيب صلى ا عليو كسلم على رأيو مع أنو يوحى إليو، 
القيمة اؼبنهجية الفكرية ؽبذه القصة أف كل خبَت يف شيء فرأيو كسلم فهو تأسيس ؽبذه الرؤية. 

 .اشرعين  امن ػىو اؼبعترب؛ كلو كنت عال

 

o .الداللةُالثالثة:ُاالعتمادُعلىُاإلحصاءُالعددي 

حديث صحيح،  (دخلُاإلسالـواُمنُاحصُُ)وؿ النيب صلى ا عليو كسلم: كذلك يف ق 
كىذا اغبديث من أقدـ األحاديث أك النصوص اليت تؤسس ؼببدأ اإلحصاء، كاف النيب صلى ا 
عليو كسلم يستطيع أف يعتمد على الوحي يف معرفة عدد من دخل يف اإلسبلـ؛ كلكن اإلسبلـ 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٕٔٗ–ُُٔٛ٘] 
 

ا رسالة من خبلؿ أكسع من ذلك بكثَت يريد أف يقرر لنا منهج كرسائل فكرية منهجية فقررت لن
 ئل التجريبية اليت منها اإلحصاء.ىذا اغبديث أف نعتمد على الوسا

 إذنا اإلسبلـ يقرر التعدد اؼبنهجي كإف كاف مل يصرح هبذا اؼبصطلح.
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ُ

 

ُ[ُٖٔٗ–ُُٔٛ٘] 
 

 المسألةُالسابعة:ُخارطةُالفكرُاإلسالمي 
 

عُت الدارس بشكل كبن ربدثنا يف اللقاء الثاين أك الثالث عن أنبية معرفة اػبرائط، كأف اػبرائط تي 
 كبَت على معرفة طريقة مسَته كأين ىو يقف من العلم الذم ىبوض فيو.

 خارطة الفكر اإلسبلمي يبكن أف تػيقىسَّم بعددو من االعتبارات:

 .ُُاالعتبارُاألوؿ:ُخارطةُالفكرُاإلسالميُباعتبارُموضوعاتو

ىي أصوؿ اؼبوضوعات  يعٍت نريد أف نعمل خارطة للفكر اإلسبلمي باعتبار اؼبوضوعات؛ فما
 ع ىذه اؼبوضوعات؟اليت ينطلق منها كإىل أم شيء تتفرَّ 

أنا ال أملك جوابنا؛ ألين أزعم أين ال أعرؼ التفاصيل كأزعم أف ىذا اؼبوضوع وبتاج إىل حبث 
رج منو موضوعنا  ا؛ حىت ال نيدخل يف الفكر موضوعنا ليس منو، كال لبي بشكل مدقق ككبَت جدن

 بد أف نشتغل هبا يف البناء الفكرم.  ن البحوث اؼبهمة اليت الداخبلن فيو، كىو م

 

 .األمرُالثاني:ُخارطةُالفكرُاإلسالميُباعتبارُتياراتو 

كالفكر اإلسبلمي باعتبار تياراتو قيس مى إىل عدد من التقسيمات اؼبوجودة يف الساحة، من 
 :  التقسيمات مثبلن



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٗٗ–ُُٔٛ٘] 
 

ىناؾ كتب ييقاؿ فيها الفكر اإلسبلمي السلفي،  باعتبارُالمذاىبُالعقدية: -
ر ىذا التقسيم، كالفكر اإلسبلمي الشيعي، كالفكر اإلسبلمي اإلباضي، كدائمنا يكرَّ 

؛ ألننا قررنا بأف األصوؿ العقدية اؼبوجودة عند ىذا التقسيم ليس لو كبَت أثرمع أف 
 الًفرىؽ اإلسبلمية ال تؤثر كثَتنا يف القضايا الفكرية.

: الفكر اإلسبلمي اؽبندم، كالفكر اإلسبلمي الًتكي، كالفكر باعتبارُالبلدافا أيضن  -
اإلسبلمي اؼبغريب، كالفكر اإلسبلمي اؼبصرم، ىذه أبرز البلداف اليت ظهرت فيها 

 حركة فكرية. 
؛ فقد ظهر الفكرُالهندي: أثرىُالبلدافُالتيُظهرتُفيهاُحركةُفكريةكباؼبناسبة من 

من أكرب عمالقتهم الثبلثة اؼبشهورين: أبو األعلى اؼبودكدم، مث أبو فيها عمالقة كبار، ك 
اغبسن الندكم، مث كحيد الدين خاف، كيينسبي إليهم ؿبمد إقباؿ كالصحيح أنو ليس 

إىل التنوير أقرب كليس إىل الفكر اإلسبلمي ك مفكرنا إسبلمينا، كإمبا مفكرنا ـبتلطنا 
 اػبالص. 

كىو أحد العلماء كاؼبفكرين السودانيُت، ، ي سعيدكذلك الفكر الًتكي، يقوؿ بسطام
ذكر أف الفكر الًتكي من أكثر  ،صاحب كتاب ]ذبديد الفكر[، ككتابو أيضنا مهم

، قاؿ: كفيو -أنا اؼبعلومة ىذه مل أكن أعرفها من قبل-البلداف ثراءن، قاؿ: كفيو ثبلث 
، -سبلمي اؼبختلطىو اإل-ثبلث تيارات: الفكر اإلسبلمي اػبالص، كالفكر التنويرم 

-كفيو أيضنا الفكر العلماين الذم ينتسب إىل اإلسبلـ، كذكر أمثلة كشخصيات كثَتة 
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ُ

 

ُ[ُٔٗ٘–ُُٔٛ٘] 
 

، كىو حوار ثرم مع (حوار حوؿ الفكر اإلسبلمي)يف حوار لو بعنواف:  -كىو منشور
 بسطامي سعيد فيو ىذه اؼبعلومة.

اإلسالميةُتمحًضاُباعتبارُاألصوؿُأيضنا يبكن أف يػيقىسَّمى الفكر اإلسبلمي  -
كسيأيت -، فيقاؿ: الفكر اإلسبلمي اافظ، كالفكر اإلسبلمي التنويرم واختالطًا

 .-معنا: ىل الفكر التنويرم فكره إسبلمي أـ فكر علماين؟ بإذف ا بعد قليل
 

 .ُاالعتبارُالثالث:ُخارطةُالفكرُاإلسالميُباعتبارُمراحلوُوِحَقبو

بدأ الفكر اإلسبلمي؟ منذ نشأة اإلسبلـ؛ فالصحيح ظركم مىت مىت يبدأ الفكر اإلسبلمي؟ يف ن
أف الفكر اإلسبلمي بدأ مع اإلسبلـ، كما أف الفقو اإلسبلمي كالعقيدة اإلسبلمية بدأت مع 

الدارسُت للفكر اإلسبلمي يف عدد اغبقب فقد اختلفت طرائق اٌقبُت ك اإلسبلـ، كمع ذلك 
طبس مراحل، فقاؿ: مرحلة البناء م من قٌسمها إىل اليت ينقسم إليها الفكر اإلسبلمي؛ منه

اإلبداع، كمرحلة التفاعل مع الفكر الوافد، كمرحلة الركود، كمرحلة اللقاء مع اغبضارة الغربية، ك 
 كاؼبرحلة اغبديثة أك اؼبرحلة اؼبعاصرة.

ذه كمنهم من قٌسمها إىل ثبلثة أقساـ، كمنهم من قٌسمها إىل أربعة، كأيضنا الذين قٌسموا ى
تطلق على اؼبرحلة اؼبعاصرة؛ فمنهم من يقوؿ اؼبرحلة  على التسمية اليت التقسيمات اختلفوا

اغبديثة، كمنهم من يقوؿ اؼبرحلة اؼبعاصرة، كمنهم من يفٌرؽ بينها، كمنهم من يأيت دبصطلح 
كىو باحث -ككتب عنو األستاذ زكي اؼبيبلد  ،جديد ىو مصطلح )الفكر اإلسبلمي اعبديد(

من جهة الرصد كصراحة و الفكرية؛ متميز من جهة اعبمع ك ز يف حبوثمتميٌ  -القطيف شيعي من
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ُ

 

ُ[ُٔٗٙ–ُُٔٛ٘] 
 

يف حبوثو الفكرية من ىذه اعبهة متميزة جدنا كلو موقع خاص فيو صبيع مقاالتو اليت نشرىا 
كأيضنا ىو لو مشاركة يف ربقيب الفكر اإلسبلمي كربديد  ،الفكرية كتستحق أف يينظر فيها

 مسٌمى كل حقبة.

الفقرة أنا بصراحة ليس لدٌم فيها رؤية كاضحة كلكنها فقرة مهمة جديرة بالبحث  ىذه
 كاالىتماـ.

  



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٗٚ–ُُٔٛ٘] 
 

 المسألةُالثامنة:ُأىداؼُالفكرُاإلسالمي 
 

كمعٌت ىذه اؼبسألة: أم األىداؼ اليت ينبغي أف يسعى الفكر اإلسبلمي إىل ربقيقها، كليس 
قها، فنحن يف ىذا اؼبقاـ نتحدث عن ما األىداؼ اليت يسعى الفكر اإلسبلمي اغبايل إىل ربقي

شكاالت كقصور  إينبغي أف يكوف كليس عن ما ىو كائن؛ ألف ما ىو كائن ال نرتضيو كفيو 
 كبَت.

 ُ.الهدؼُاألوؿُللفكرُاإلسالمي:ُاإلعانةُعلىُتحقيقُالعبوديةُهلل 

كذلك ببناء التصورات الصحيحة عن اغبياة كتعميق اإليباف هبا؛ فإنو إذا حيٌقق للمسلمُت طبيعة 
كجودىم يف اغبياة كطبيعة الوجود كطبيعة أىدافهم كطبيعة القوانُت اليت ربكمهم كاألصوؿ اليت 

قيق ينطلقوف منها كاؼبعايَت اليت ييعتمد عليها يف تأسيس اؼبواقف ىذه كلها ستعينهم على رب
 العبودية  عز كجل. 

فالفكر اإلسبلمي ليس فكرنا إثرائينا فقط، كليس فكرنا داخبلن يف الًتؼ اؼبعريف؛ كإمبا ىو فكر  
بن نيب: ة  سبحانو كتعاىل، يقوؿ مالك دعوم فكر إصبلحي يسعى إىل ربقيق العبودي

ىذه العبارة مؤثرة ، "ربىن على كجود ا؛ كإمبا كيف نشعر بوجودهليست مشكلتنا أف ني "
كمعربة من جهة أنو ليس الغرض من الفكر اإلسبلمي أف نقدـ تصورات، كإمبا أف نقدـ شعور 

 -اؼبشركع اإلسبلمي-عن ىذه التصورات؛ إيباف حياة هبذه التصورات، حىت يكوف مشركعنا 
 . اكتأملين  اكنظرين  اتنظَتين  اكليس مشركعن  اعملين  امشركعن 
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ُ[ُٔٗٛ–ُُٔٛ٘] 
 

 ُُعلىُاألسئلةُالحاضرةُفيُحياةُالناس.الهدؼُالثاني:ُاإلجابة

فإف حياة الناس كخاصة يف القرنُت األخَتين تغَتت تغَتنا جذرينا يف كثَت من تفاصيلها، فهذا 
التغَت أثار أسئلة متعددة عند الناس كعند الشباب الذين يعيشوف يف ىذه اجملتمعات اليت سبيزت 

من التميزات اليت مل تكن موجودة من قبل،  بالًتؼ كسهولة التواصل كبالدكلة الشمولية كغَتىا
لوف عن طبيعة اغبياة كعن أىدافهم يف اغبياة كعن كيفية التعامل مع القيم ءأصبح الناس يتسا

بد أف يقدـ اعبواب حىت يرتاح الناس؛ ألف  كاؼبفاىيم كاؼبصطلحات اليت تكثر يف حياهتم، فبل
 .ةكجود السؤاؿ ببل جواب يؤدم إىل القلق كإىل اغبَت 

فمن كاجبات الفكر اإلسبلمي أف يبادر إىل رصد األسئلة كيقدـ األجوبة عليها حىت وبقق 
 اعبواب على األسئلة اَتة يف حياة الناس. 

 

 .ُُالهدؼُالثالث:ُدفعُالشبهاتُواالعتراضاتُالتيُيوردىاُاألعداء

رية؛ متعلقة بطبيعة وردىا األعداء متعلقة باعبوانب الفككثَت من الشبهات كاالعًتاضات اليت يي 
اإلسبلـ كعبلقتو بالوجود، كيف ينظر اإلسبلـ إىل الوجود، ككيف ينظر اإلسبلـ إىل حقوؽ 

اإلنساف، ككيف ينظر اإلسبلـ إىل نظرة اإلنساف إىل اغبياة، أيثَتت حوؿ ىذه القضايا شبهات  
ا ا من نصوص كيعتمدكف على عدد من األدلة كالشواىد اليت يقتنصوهنا كيقتطعوهن ،كثَتة جدن

بد من رصد ىذه االعًتاضات كتقدمي اعبواب عليها، كىذا من أىداؼ الفكر  فبل ،الشريعة
 اإلسبلمي اليت ينبغي أف وبرص عليها. 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٜٔٗ–ُُٔٛ٘] 
 

 ُالهدؼُالرابع:ُكشفُالتياراتُالملتويةُالتيُتؤسسُلمشاريعهاُمنُخالؿُالتراث
ُُاإلسالمي.

سها كربقيق اؼبشركعية ؽبا، كمن أشهر ىناؾ تيارات أصبحت تستخدـ أسلوب االلتواء يف تأسي 
اثي؛ فالتيار اغبداثي يف أكؿ ظهوره كاف يعلن اؼبفاصلة مع اإلسبلـ، مث دى ىذه التيارات: التيار اغبى 

 آخر كتابو ]بنية العقل بعد ذبارب مريرة قرركا بأف ىذه الطريقة خاطئة، يقوؿ اعبابرم يف
الًتاث من اػبارج فلم نصل إىل نتائج مرٌجوة، فكاف الطريق  نقضكبن جربنا كثَتنا ": العريب[

فهو ال يقوؿ: إين فأصبح ييستعمل أسلوب االلتواء؛  "،األسلم لنا أف ننقض الًتاث من داخلو
 أريد نقد اإلسبلـ، كإمبا يقوؿ: إين أريد ربديث اإلسبلـ.

كبَت ىو ربقيق اؼبعاصرة إف مشركعي ال"كوف مع جرأتو ككقاحتو يف أفكاره ىو يقوؿ: ا كؿبمد أر 
 !، ذبديد اإلسبلـ، ربقيق التارىبية لئلسبلـ"لئلسبلـ

بل بعضهم  ،اؼبسار فاستخدموا أسلوب االلتواءككذلك عدد من النقاد ىم يسَتكف يف ىذا 
إىل ىذه الدرجة من االلتواء  أٌلف كتاب ]علمانية اإلسبلـ[؛ يعٍت اإلسبلـ دين علماين،

 !كاعبرأة

 .الفكر اإلسبلمي أف يكشف ىذه األساليب اؼبلتويةفمن كظائف 

 

 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔ٘ٓ–ُُٔٛ٘] 
 

 

 ُ.ُالهدؼُالخامس:ُتحقيقُاستغناءُاألمةُعنُغيرىاُمنُاألمم

دات، فكذلك األمة يف حاجة  ؽبا طريقة عملها بالتعب  فكما أف األمة ربتاج إىل علم شرعي يبٌُت 
م حياهتا كاؼببادئ كالقيم، كىذا كإىل القوانُت اليت ربك ،ضركرية إىل فكر يبُت ؽبا نظرهتا إىل اغبياة

  ق من خبلؿ الفكر اإلسبلمي الذم ينبغي أف يكوف.يتحقَّ 

  ىذه أىداؼ طبس ىي أىم األىداؼ اليت ينبغي أف يسعى إليها الفكر اإلسبلمي.

ُ  



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔ٘ٔ–ُُٔٛ٘] 
 

 ُالمسألةُالتاسعة:ُنواقصُالفكرُاإلسالمي
 

أخطاء الفكر اإلسبلمي أك كنت مًتددنا يف التعبَت الذم أستعملو يف ىذه اؼبسألة؛ ىل أقوؿ 
نقد الفكر اإلسبلمي أك غَت ذلك فاخًتت كلمة )النواقص( ألهنا معربة؛ ىي تبُت اػبلل كلكن 

بلطف، كأيضان ال تؤدم إىل صداـ، كىذا أتوقع أنو غرض من األغراض اؼبهمة اليت ينبغي أف 
 .تسود يف خطاباتنا البحثية كالنقدية

أم مواطن اػبلل كالقصور اليت نشهدىا يف فكرنا  :نواقصُالفكرُاإلسالميفالمرادُبػ
 اإلسبلمي الواقعي، كليس فيما ينبغي أف يكوف.

كىناؾ أنواع منها بعضها راجع إىل منهج التفكَت ك االستدالؿ، كبعضها راجع إىل منهج الفهم 
 لوؾ كاآلداب كغَت ذلك من اعبهات.ك اإلدراؾ، كبعضها راجع إىل الس

  شبانية نواقص: أنبهاكالنواقص اليت رصدهتا يف الفكر اإلسبلمي 

 .الناقصُاألوؿ:ُالضعفُفيُتصورُالمادةُالشرعيةُوالتراثيةُالمتعلقةُبالفكر  

رنا التنبيو عليو كثَتنا، مع أننا مؤمنوف بأف الفكر اإلسبلمي علم ؿبورم كاجب كىذا النقص كرَّ 
كاف اؼبفًتض أف نؤٌلف  قبمعها كمل نصنفها كمل نػيبىوهبا،  االىتماـ بو كمع ذلك اؼبادة الشرعية مل

، كقبمع فيو النصوص الشرعية اؼبتعلقة بالقضايا الفكرية. كىذه من [بلوغ اؼبراـ] مثل امتنن 
 كاجبات الفكر اإلسبلمي كىي من نواقصو اليت ما زاؿ حىت اآلف مل وبققها. 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٕٔ٘–ُُٔٛ٘] 
 

 ُ.ُكثرةُاالشتغاؿُبأفكارُاآلخرين ُالناقصُالثاني:

الفكر اإلسبلمي مل يهتم بنفسو كإمبا اىتم بغَته؛ يتتبع أفكار اآلخرين لينقدىا أك ليستفيد منها 
 .، اؼبقصود أف لديو اىتماـ كبَت بأفكار اآلخرين كليس لو اىتماـ بأفكاره-إف قصد االستفادة-

يبنيها  بعبارة أخرل: الفكر اإلسبلمي يف أكثر أعمالو اىتم هبدـ حصوف اآلخرين؛ اغبصوف اليت
اآلخرين، كمل وبرص على بناء اغبصوف فأصبح الناس يف العراء كالناس ال يبكن أف يبقوا يف 

يهم من كىج األسئلة اَتة كمن كىج العراء، إما أف تبٍت ؽبم حصننا أك سيذىبوف إىل حصوف تقً 
 اغبَتة اليت يعيشوف فيها فيما يتعلق باغبياة. 

أفضل كسيلة للمواجهة ىي " :اليت قبحوا فيهاداثيُت يف بياف منهجية اغبيقوؿ حسن حنفي 
استخداـ أسلوب حرب العصابات، اضرب كاجرم، ازرع قنابل موقوتة يف أماكن متعددة 

؛ اؼبهم أف تيشغل الناس بأفكارؾ كليس أف "تنفجر كقت ما تنفجر اؼبهم أف تغَت الواقع كالفكر
ككاف اؼبفًتض يف الفكر  ،غبداثي باحًتافيةقها الفكر اتنشغل بأفكار اآلخرين، كىذه سياسة طبَّ 

 اإلسبلمي أف يطبقها؛ أف يشغل الناس بأفكاره كليس أف ينشغل ىو بأفكار اآلخرين. 

ا ليس ىذا األمر كإمبا كليس معٌت ىذا الناقص أف نقوؿ اعرً  ض عن اآلخرين فبل تستخدـ نقدن
رآف الكرمي لوجدنا أف من أكثر ، فلو تأملنا القتحديدُالخانةُالتيُيكوفُاالشتغاؿُفيهاُأكثر

اؼبوضوعات اليت اشتغل هبا القرآف موضوعاف، ىو اشتغل دبوضوعات كثَتة كلكن أكثر 
 اؼبوضوعات اليت اشتغل هبا القرآف موضوعاف:

  اؼبوضوع األكؿ: إثبات أف ا مستحق للعبادة. -



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٖٔ٘–ُُٔٛ٘] 
 

 اؼبوضوع الثاين: إثبات أف ىذه األصناـ اليت يتعلق هبا الناس ال تستحق العبادة.  -

؟ البنائي، فأشغل  موضوع بنائي كموضوع نقدم، فأم اؼبوضوعُت كاف القرآف أكثر هبا اشتغاالن
الناس دبا طرحو من أدلة كبراىُت مع أنو اشتغل باؼبوضوع الثاين، ىذه  -إف صح التعبَت-القرآف 

القرآنية ينبغي أف يتحوؿ إليها الفكر اإلسبلمي، لكن الفكر اإلسبلمي مل يستخدـ  السياسة
 كؽبذا ال يتحرؾ كثَتنا كإمبا مكانو.ىذه السياسة كاستخدـ النقيض؛ 

كما ينتجو العقل اإلنساين اؼبنحرؼ من اكبرافات كسفسطة ال حدكد ؽبا، فلو بقينا نتتبعها 
 سنبقى دائمنا يف مكاننا.

 

 ُثالث:ُالتزكيةُالمطلقةُلماُىوُإسالميُوالتفضيلُلو.ُالناقصُال

، اـ على كل ما ليس إسبلمين فهو مقدَّ  إسبلميو  كلَّ   يف خطابات كثَت من اإلسبلميُت أفنرل 
تزكية مطلقة لئلسبلمي، كىذا غَت صحيح؛ فاإلسبلمي ىو ؾبرد رجل ؾبتهد قد ىبطئ كقد 

 -دبعٌت ناذبة من إسبلمي-يصيب فيما يستنتجو من الرؤل كاألفكار، فليس كل فكرة إسبلمية 
ميزٌكاة، بل قد تكوف خطأ، كأيضنا ليس كل فكرة ينتجها اإلسبلمي ىي أفضل من كل فكرة 

 .سبلميينتجها من ليس بإ

ألف  ؛بل أف بعض العلمانية قد أنتج أفكارنا أفضل من األفكار اليت ينتجها بعض اإلسبلميُت
بعض األفكار اؼبتعلقة باؼبشاريع الفكرية ىي ذبريبية ؿبضة، فيكوف العلماين أعطى ىذه الفكرة 

 ما تستحقو من تأمل كنظر ذبرييب، فتكوف أفكاره أفضل من أفكار اإلسبلمي. 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔ٘ٗ–ُُٔٛ٘] 
 

ف تفضيل كتقدمي كل ما ىو إسبلمي، ىذا أحد النواقص اؼبوجودة يف الفكر اإلسبلمي اؼبقصود أ
بعضهم يتعامل مع ىذا كشاعت كثَتنا مع عبارة )اإلسبلـ ىو اغبل(، اإلسبلـ ىو اغبل معناه: 

 .اغبل األفضل، كليس األمر كذلك يمها اإلسبلمي فهفكرة يقدٌ  أف أمَّ  دبعٌت الشعار

ا تقتضيو األصوؿ اإلسبلمية، ما تقتضيو مَّ مو اإلسبلمي كليس عدث عن ما يقدكبن نتحك 
 شك أنو ىو الصواب كىو اؼبقدـ دائمنا.  األصوؿ اإلسبلمية يف ذاهتا ال

 

 .ُالناقصُالرابع:ُتقديسُالتجاربُالسابقةُوعدـُمراجعتها

كمع ب فكرية، ـ ذبارب كثَتة: ذبارب سياسية، كذبارب اجتماعية، كذبار الفكر اإلسبلمي قدَّ 
مراجعات صادقة ؽبذه التجارب حىت نستفيد منها، كإمبا تيراجع على  ذلك حىت اآلف مل نرى 

 ورب.استحياء، كبعض من راجعها مراجعات صادقة جيوًبو كحي 

كخاصة عند قادتو أهنم ال  ،اإلشكاليات كالنواقص الكربل يف الفكر اإلسبلمي لحدإفهذه 
 ،يقبلوف باؼبراجعات الصادقة، كؽبذا ما مل نستخدـ اؼبراجعة الشمولية الصادقة سنبقى يف مكاننا

 فهو ناقص كبَت كعميق التأثَت.

 

 

 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔ٘٘–ُُٔٛ٘] 
 

 ُ.ُالناقصُالخامس:ُالخللُفيُترتيبُاألولويات

ديد غَته لتلك ؼبا كاف الفكر اإلسبلمي مشتغبلن بغَته أصبح وبدد األكلويات بناء على رب
 .فإف خرج فكر علماين يهتم دبسألة تصبح ىذه اؼبسألة أكلوية عند الفكر اإلسبلمي ؛األكلويات

كاغبقيقة أف األمر ليس كذلك؛ بل ىناؾ أكلويات صلبة دبعٌت أهنا هبب أف تكوف ىي ؿبط 
زلة النظر من حيث األصل كمن حيث االبتداء، كىناؾ أكلويات مرحلية دبعٌت أف قد تنزؿ نا

 فتكوف أكلوية كلكن أكلوية مرحلية كلصنف من الناس كال تصبح مشغلة لكل الفكر اإلسبلمي. 

فالفكر اإلسبلمي لديو أزمة حقيقية يف ربديد األكلويات كؽبذا يكثر لديو التضخم السياسي؛ 
أصبحت ىي اؼبسيطرة على  -خاصة مثبلن يف الربيع العريب-ألف السياسة يف مرحلة من مراحلو 

تضخم سياسي كبَت يف الفكر اإلسبلمي مع أف اؼبفًتض ليس   ىناؾ اة الناس، فأصبححي
كذلك؛ يكوف ىناؾ اىتماـ كبَت نعم، كلكنو اىتماـ مرحلي كمن طائفة معينة كليس ىو 

 االىتماـ األكيل كاالبتدائي، اؼبفًتض أف يكوف األمر ليس كذلك كإمبا تصنف األمور. 

 كيفُنحددُاألولويات؟

فقوف يف ربديد على قباحنا يف ربديد خارطة الفكر اإلسبلمي، كلكننا كبن ـبي  ناءن كبددىا ب
فمنُشروطُتحديدُاألولوياتُالناجحُاػبارطة اؼبوضوعية كؽبذا أخفقنا يف ربديد األكلويات؛ 

ُكبيرُبتحديدُالخارطةُالفكرية  .أفُنهتمُاىتماًما

أتوقع أنو ال يقدـ  ىي اػبارطة؟ر اإلسبلمي كقلت: ما كلو سألت كثَت من اؼبشتغلُت بالفك
جوابنا ناضجنا، يقدـ جوابنا من طرؼ الذىن يصلح أف يبُت لنا طرفنا من اػبارطة كلكنو ال يبُت 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔ٘ٙ–ُُٔٛ٘] 
 

لنا اػبارطة كما ىي؛ فخارطة الفكر اإلسبلمي تعاين من الضبابية كمن التغيَت يف مكوناهتا  
 ع أيبؿ على ذلك مثاؿ مشرك كثَتنا، كؽبذا يأيت بعض من يقدـ شيئنا على شيء كأكرب مثا

األعلى اؼبودكدم؛ حُت جعل قضية اغباكمية ىي اللب األكؿ يف الفكر اإلسبلمي كنقده كحيد 
الدين خاف يف كتابو الشهَت ]خطأ يف التفسَت[، كقد ذكرت بعضها يف مقالُت: اؼبقاؿ األكؿ 

ـ ىل ىي قابلة منشور بعنواف ]ؿبور دعوة الرسل[، كاؼبقاؿ الثاين بعنواف ]خارطة اإلسبل
 يف النت.  يَت؟[ ككبل اؼبقالُت منشورللتغ

 

  ُؽ.فرُ بُوالتُ حزُ الناقصُالسادس:ُالت 

ظهرت ظاىرة اغبركات اإلسبلمية يف الفكر اإلسبلمي فأصبح ينتسب إليها عدد من الشباب 
سسها كأصبحت ىذه اغبركات ىي اؼبقدَّمة، كأفكارىا كمبادئها كأ ،اؼبشتغلُت باغبركة اإلسبلمية

ـ يف الًتجيح بُت اؼبشاريع كبُت األفكار فشاعت قضية التحزب كالتفرؽ بشكل  قدَّ ىي اليت تي 
 كبَت. 

ب يف مرحلة من اؼبراحل ككبَت جدان، فكذلك اؼبشتغلُت بالفكر فكما أف الفقهاء لديهم ربز   
بد  كالر يف اػبطاب الفكرم اإلسبلمي اؼبعاصر كىو مرض متجذٌ  ،اإلسبلمي لديهم ربزب كبَت

 . -كستأيت اإلشارة إف شاء ا بعد قليل إىل شيء من ذلك-من معاعبتو 

 

 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔ٘ٚ–ُُٔٛ٘] 
 

 ُ.ُالناقصُالسابع:ُالهشاشةُالمصطلحية

فنتيجة الشتغاؿ الفكر اإلسبلمي بأفكار غَته أصبح يتبٌت مصطلحات غَته كهبعلها اؼبعتمدة 
 يف بناء أفكاره.

أصولو كيف رؤاه فهو متميز أيضنا يف مصطلحاتو، كاغبقيقة أف الفكر اإلسبلمي كما أنو متميز يف 
كلكن الفكر اإلسبلمي فٌرط يف ذلك كثَتنا فأصبحت ىناؾ مصطلحات تشيع فيو ىي ليست 
من مصطلحاتو األصلية كلكن نتيجة ؽبشاشتو اؼبصطلحية أصبحت تيعتمد ىذه اؼبصطلحات، 

من اؼبصطلحات األخرل  امصطلح الديبوقراطية، كمصطلح التحضر، كعددن  :فنسمع كثَتنا مثبلن 
اليت ىي ليست نابعة من الرؤية. أيضنا مصطلح الفكر نفسو مصطلح غَت جيد كغَت مناسب 

كليس ىو مصطلحنا شرعينا كال لغوينا أيضنا، كإمبا ىو منقوؿ من الفكر الغريب يف مرحلة من 
 اؼبراحل. 

 

 ُ.ُالناقصُالثامن:ُالقصورُفيُتصورُالمشاريعُالمناقضة

بلمي اؼبعاصر يعيش حالة من الصراع الشديد مع أنظمة فكرية أخرل ترجع يف الفكر اإلس
 حقيقتها إىل منظومتُت أساسية:

  .اؼبنظومة العلمانية، باختبلؼ اذباىاهتا سواء كانت مادية أك غَت ذلك 
 .كاؼبنظومة التنويرية 
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ليس لديو كمع ذلك فالفكر اإلسبلمي يف ؾبملو لديو قصور شديد يف فقو ىذه اؼبنظومات؛ ف
تصور دقيق كعميق ؼبا تقـو عليو ىذه اؼبنظومات من أصوؿ كما تقتضيو تلك األصوؿ من آثار، 

 فردبا تدخل عليو بعض األفكار اليت تناقض أصولو.

كىناؾ كتب كثَتة كمقاالت كتبت يف التحذير من ىذا القصور منها كتاب ]العلمانية من 
مقاؿ ]حىت ال نفقد مرجعيتنا[ يف النت، كمنها  الداخل[ طيبع يف مركز تفكر كأيضنا لو نسخة

أضبد الريسوين، ربدثوا عن ىذه النقطة كأنو البد أف يكوف لدينا تصور عميق لؤلفكار كتور للػد 
 اليت تناقضنا حىت ال تدخل علينا.

ىذه أىم النواقص اليت يعاين منها الفكر اإلسبلمي يف كاقعو اؼبعاصر، كىناؾ ردبا تكوف    
 أخرل ربتاج إىل تفصيل أكثر.واقص ن
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 ُالمسألةُالعاشرة:ُمناقضاتُالفكرُاإلسالمي
 

مناقضات الفكر اإلسبلمي، أم: التيارات كاالذباىات كاؼبنظومات اليت تيصارع الفكر  كمعٌت
: أهنا من أقول ما يزيد من إدراؾ البحثُفيُىذهُالمناقضات وأىميةاإلسبلمي يف الواقع، 

سبيزنا، كأيضنا من أقول ما يزيد من ربديد رؤانا يف الواقع؛ ألف معرفة الضد فبا يزيد على معرفة 
 اغبقيقة، )كبضدىا تتبُت األشياء( كما قاؿ الشاعر. 

  ىناؾ أنظمة كثَتة تعارض الفكر اإلسبلمي أنا قٌسمتها يف ىذه الورقة إىل ثبلث أنظمة:

 ُظاـُالعلماني.ُالن
  ُُُلفيقي.والنظاـُالت
 النظاـُالجاىلُكالنظاـ الثالث أظبيتو. 

كؼباذا استخدمت كلمة التلفيق كمل أستخدـ كلمة التنوير  ،كسيأيت ؼباذا أظبيتو هبذا االسم
 سيأيت أيضنا التربير.

سندرؾ  سنركز يف ىذا اللقاء على النظاـ األكؿ؛ ألين أشعر أنو أساس كل األنظمة فإذا ضيبطت
 األنظمة األخرل. كسندرؾ حقيقة التلفيق
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 ُ.ُالنظاـُالعلماني

وبتاج إىل البحث كالدراسة من عدة جهات: من  -الذم ىو النظاـ العلماين-النظاـ األكؿ 
جهة مفهومو، كمن جهة أصولو كمنطلقاتو، كمن جهة اؼبفاىيم اغباكمة فيو، كمن جهة مواضع 

، كلكننا سنركز على عدد من اعبهات حىت تتضح صورة ىذا اػبلل، كمن جهة آثاره على اغبياة
 النظاـ. 

o ُ.ُالفكرُالعلماني ُالجهةُاألولى:ُمفهـو

نيعٌرؼ الفكر العلماين؟ نأخذ مفهـو الفكر اإلسبلمي كنغَت األصوؿ كاؼبنطلقات؛ فنقوؿ  كيف
يف الفكر العلماين: ىو الفكر الذم ينطلق من األصوؿ اؼبنبثقة من العقل اإلنساين كذبربتو 

نسجاـ بُت مكونات اغبياة، أك نقوؿ: اليت ربقق االاضة يف صناعة كتأسيس اؼبفاىيم كالربامج 
ؼبشركع الذم يسعى إىل صناعة كتأسيس اؼبفاىيم كالربامج اليت ربقق االنسجاـ بُت ىو ا

 مكونات اغبياة كفق األصوؿ كاؼبنطلقات اإلنسانية اضة؛ كيينكر األصوؿ الدينية. 

فالفرؽُبينُالفكرُالعلمانيُوالفكرُاإلسالميُفيُاألصوؿُوالمنطلقاتُىذاُىوُالفرؽُ
 ؽ األخرل مًتتبة على ىذا األصل.ك ، مث كل الفر الجوىريُالعميق

فجوىر الفكر العلماين ىو تأليو اإلنساف كتىسٌيده كؿباربة كل األدياف، بعبارة أخرل: جوىر 
اإللو، فمركزية اإلنساف ىي اور الذم تدكر  و مركزية اإلنساف كإبطاؿ مركزيةالفكر العلماين ى

  .-النظرة الدينية كما ىي-يف الوجود  مركزية اإللو عليو صبيع أفكار الفكر العلماين كإبطاؿ
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ىناؾ نصوص كثَتة بُت أيديكم تدؿ على ىذه اغبقيقة؛ يقوؿ ؿبمد أسد عن اغبالة اليت كصل 
إف اغبضارة الغربية ال ذبحد ا يف ًشدَّة كصراحة؛ كلكن ليس يف "إليها الدين يف الفكر الغريب: 

كال تعرؼ لو  -ركزية اإلؽبية باؼبركزية اإلنسانيةاستبداؿ اؼب–نظامها الفكرم موضعه  يف اغبقيقة 
 ، فهذا النص يبُت جوىر الفكر العلماين الذم ساد يف العامل. "فائدةن كال تشعر حباجة إليو

كتبو أيضنا  كيقوؿ بوؿ ىازار كىو أحد أشهر اؼبؤرخُت يف الفكر الغريب، ككتبو يف غاية األنبية
 كانت اؼبفاىيم اؼبوركثة األكثر عموميَّةن : "ريب ضد الدينيقوؿ يف ما حدث يف الفكر الغ ،مًتصبة

يف موضع الشك،  -اؼبعجزات يعٍت-كمفهـو القىبوؿ اؼبطلق الذم يثبت ا، كمفهـو العجائب 
"، التنويريُت يف القرف الثامن عشر اؼبيبلدم ىذا ىو يتحدث عن" ككانوا ييقصوف ا إىل السماء

السماء اجملهولة اليت ال تيدرىؾ، فاإلنساف كاإلنساف كحده أصبح قصوف ا إىل كانوا يي   يقوؿ:"
، كيصف اغبالة اليت كصل إليها الثائركف على "ر كجوده كغايتومقياسنا لكل شيء؛ كاف ىو مربَّ 

كقد أفضى هبم األمر إىل تأليو اإلنساف، "فيقوؿ:  -التنويريوف يف القرف الثامن عشر-الدين 
؛ ىذا ىو جوىر "ضع إال ألنفسنا كنصبح بذلك على كجوو ما آؽبةعندما نػىتَّبع العقل ال لب

 الفكر العلماين.

إف اإلنساف يف العامل "ىذا اعبوىر، كىو جولياف، يقوؿ:  كيقوؿ أحد اؼبنظٌرين الغربيُت يف بياف
؛ أف اإلنساف يف العامل اغبديث؛ يعٍت يف العامل الغريب "ئ اؼبريداغبديث أصبح ىو ا اؼبنشً 

 ين، أصبح ىو ا اعبوىر اؼبريد. العلما

أريدُأفُأكررُىذهُالفكرةُحتىُتظهرُلناُحقيقةُالفكرُالعلمانيُبوضوح،ُوتدؿُعلىُأنوُأنا 
 .الُتقاربُأبًداُبينُاإلسالـُوبينُالعلمانيةُوأنهماُنقيضافُفيُكلُشيء
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غرض انتهى الفكر الغريب إىل ابتداع مناىج كمذاىب للتفكَت ال"يقوؿ سيد قطب، يقوؿ: 
األساسي منها ىو معارضة الفكر الديٍت كالتخلص من سلطاف الكنيسة بالتخلص من إلو 

الكنيسة كمن كل ما يتعلق بو من أفكار ك مناىج للتفكَت أيضنا، ككىميل العداء للدين كللمنهج 
الديٍت ال يف اؼبوضوعات كالفلسفات كاؼبذاىب اليت أنشأىا الفكر األكركيب بل يف صميم ىذا 

إذنا يف كل األنظمة قىصىدى الفكر العلماين أف "، كيف صميم اؼبناىج اليت يتخذىا للمعرفة الفكر
 .ييقصي الوحي كييقصي ا سبحانو كتعاىل من ىذه األنظمة

حاكؿ الفبلسفة اعبدد؛ كىم التنويريوف، أف يستبدلوا حبضارة مرتكزة على الواجب، يقوؿ: "
يسة الذم يعتمد على الكن -عٍت رئيس اؼبلك الدنيومي-الواجب كبو ا كالواجب كبو اؼبلك 

حضارة ترتكز على فكرة اغبقوؽ؛ حقوؽ الوعي الفردم،  -يعٍت يعتمد على سلطة اإللو-
، ىذه ىي القيم اليت تؤثر يف الفكر "كحقوؽ النقد، كحقوؽ العقل، كحقوؽ اإلنساف كاؼبواطن

 .العلماين كليست قيم الوحي

م كلها تدؿ على معٌت كاحد؛ كىو أف جوىر العلمانية ىو تأليو كىناؾ نصوص أخرل بُت يديك
اإلنساف كجعلو مركز الكوف كإنكار الوحي كإنكار االىتماـ بالواجبات اليت يستحقها ا 

 سبحانو كتعاىل. 

ألف الذم تبٌت ىذا الفكر ىو اغبضارة الغربية،  ؼباذا؟، الفكر العلماين ىيمن على العامل كلو
كاغبضارة الغربية ىي اغبضارة اؼبنتصرة على العامل فسيطرت على أكثر بل جٌل اجملاالت اؼبتعلقة 
باغبياة: اجملاؿ السياسي، كاالقتصادم، كاالجتماعي، كالفكرم، كالثقايف، كل ىذه اجملاالت يف 
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أك يف كثَت من البلداف ىي قائمة أصبلن على جوىر الفكرة  ،رة بالعلمانيةالعامل اإلسبلمي متأثٌ 
 العلمانية. 

؛ فالفكر سببُاالنتشارُىوُىيمنةُالحضارةُالغربيةُمعُضعفُالفكرُاإلسالميُوتحركو 
ىم عليو من باطل،  اإلسبلمي حىت اآلف مل يقدـ بديبلن مناسبنا يشغل الناس كهبعلهم يًتكوف ما

تًتؾ شيئنا إال لشيء، كمن أقول ما يزيل الباطل ىو نشر اغبق؛  كالنفس اإلنسانية ال يبكن أف
من أقول ما يزيل الباطل من الوجود ىو أف ننشر اغبق يف الوجود، كمن أكثر ما يساعد على 

ا يف نشر  انتشار الباطل يف الوجود ىو أف يضعف انتشار اغبق، فما زلنا كبن مقصرين كثَتنا جدن
 اغبق. 

 

o ُماُالفروؽُالجوىريةُبينُالفكرُاإلسالميُوبينُالفكرُبناءُعلىُىذهُالرؤية
ُالعلماني؟ُ

من الفكر  -فو كبن اإلسبلمي-لينا شيء أف كبررىا بوضوح حىت ال يتسرب إ بدَّ  ىذه الفركؽ ال
فحىت نبُت التميزات اليت  ،العلماين، كما أكثر التسربات العلمانية على كثَت من اإلسبلميُت

بد أف كبرر الفركؽ اعبوىرية  من تسربات الفكر العلماين إلينا؛ فبللدينا كأيضنا كبٌصن أنفسنا 
 بُت الفكر اإلسبلمي كبُت الفكر الغريب. 

يف  -رضبو ا-كمن أشد العلماء أك من أشد اؼبفكرين الذين اىتموا هبذه القضية سيد قطب  
: الفرؽ بُت الفكر عمـو كتبو، بل ىذه القضية تستحق أف تي  فرد ببحث؛ فيقاؿ يف عنوانو مثبلن
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اإلسبلمي كالفكر العلماين عند سيد قطب، أك يقاؿ: جهود سيد قطب يف ربقيق الفرؽ بُت 
ا.  العلمانية كاإلسبلـ، كفيها مادة كبَتة جدن

 

 كبن سنذكر يف ىذا اللقاء سبعة فركؽ:

o ُ.ُالفرؽُاألوؿ:ُمنُحيثُالمصدر

عنو كثَتنا فالفكر اإلسبلمي ينطلق من الرؤية اؼبكونة من: الوحي كالتجربة، كىذا الفرؽ ربدثنا 
د اعبوانب، كالفكر العلماين ينطلق من الرؤية التجريبية اضة؛ فالفكر اإلسبلمي مصدره متعدٌ 

 حادم اؼبصدر.كالفكر العلماين أي 

 

o ُ.ُالفرؽُالثاني:ُمنُحيثُالغايةُوالهدؼ

ىذه ىي الغاية األساسية اليت يسعي  ،لعبودية  سبحانو كتعاىلفغاية الفكر اإلسبلمي ربقيق ا
 .كغاية الفكر العلماين ربقيق الرفاىية اإلنسانية فقط أك ربقيق االستقرار الدنيوم فقط .إليها

أصبح االستهبلؾ ، ؿ بالقضايا االستهبلكية اؼباديةكؽبذا يغلب على الفكر العلماين االشتغا
كثَت من أنواع االستهبلكات اآلف اؼبوجودة فيها مادة علمانية؛ ألف يف حياة الناس، ف اشائعن 

؛ أف  (ؤشيُ التُ ) ا يسميو عبد الوىاب اؼبسَتم، مض إيٌل ىو التمحور حوؿ االستهبلؾىذا الغر 
ىذه فيها نزعة علمانية. ، اإلنساف ربوؿ إىل شيء إىل بضاعةكل شيء يف الوجود حىت 
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اؼبعاين اليت ربقق اػبضوع -ينظر إىل االستهبلؾ بقدر ما ينظر إىل ربقيق العبودية اإلسبلـ ال 
 . - سبحانو كتعاىل

 

o ُ.ُالفرؽُالثالث:ُمنُحيثُالمعاييرُوالموازين

فالفكر اإلسبلمي تشيع فيو معايَت ال توجد يف الفكر العلماين؛ يشيع يف الفكر اإلسبلمي 
و، يشيع يف الفكر اإلسبلمي معيار اغببلؿ كاغبراـ، يشيع محور حولمعيار العدؿ كالبحث كالتَّ 

ىل ىو -تعٌدم كالقاصر ىو الصبلح اؼب الذماإلسبلمي معيار الصبلح كالفساد، يف الفكر 
 أك قاصر؟ تعدو أك قاصر؟ أك فساد م صبلح متعدو 

يعو م يف رؤية الفكر اإلسبلمي كيف مشار كغَتىا من اؼبعايَت؛ فهذه اؼبعايَت ىي اليت تتحكَّ 
 خببلؼ الفكر العلماين. ،كأفكاره كرؤاه

فالفكر العلماين يشيع فيو معياراف أساسياف: معيار اؼبساكاة من غَت اعتبار للعدؿ، كمعيار 
الداللة على الصحة، خببلؼ الفكر  ياللذة؛ فمىت ما ربققت اؼبساكاة كربققت اللذة فه

 اإلسبلمي فإف ما كاف ؿبرمنا فهو ؿبـر كلو كاف يؤدم إىل لذة. 
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o  ُُهة.ُالفرؽُالرابع:ُمنُحيثُالمفاىيمُالموج

كمعٌت اؼبفاىيم اؼبوجهة، أم: ىي القيم اليت تتحكم يف تصرفات اإلنساف. فالفكر اإلسبلمي 
 العلماين. وجودة يف الفكرلديو قيم ميوًجهة ليست م

، كالتعاكف، كل ىذه قيم توجو  من القيم اؼبوجهة يف الفكر اإلسبلمي: الصدؽ، كاألمانة، كالكـر
الفكر اإلسبلمي إىل مسَت معُت، خببلؼ الفكر العلماين تشيع فيو قيم أخرل غَت ىذه القيم، 

ربقيق  أشهرىا: عدـ ربقيق الضرر لآلخرين كلو كاف حرامنا كلو كاف غَت ذلك، نعم عدـن م
الضرر لآلخرين ىذه ليس ىو القيمة الوحيدة يف اإلسبلـ؛ ىي قيمة من ضمن القيم اؼبتحكمة 
كاؼبوجهة يف الفكر اإلسبلمي؛ يعٍت افعل ما تشاء حبيث أنك ال ربقق الضرر اغبٌسي لآلخرين، 

استغل، افعل، ؛ حريتك تقف عند حدكد اآلخرين، فهذه القيمة تسيطر على الفكر العلماين
، ال تتعاكف، ال تفعل شيث باؼباؿ، ال يكوف لاعب ؛ افًتاؽ جوىرم ال تضرئنا، لكن ديك كـر

ا يف القيم اؼبوجهة.   كعميق جدن

 

o ُ.ُالفرؽُالخامس:ُمساحاتُالمفاىيم

ىناؾ مفاىيم مشًتكة بُت الفكر العلماين كالفكر اإلسبلمي كلكنها زبتلف يف مساحاهتا؛ 
 اؼبساحات زبتلف، سنضرب ستة مفاىيم من ذلك حىت نبٌُت موجودة ىنا كىنا لكن اؼبساحات 

 يف الفرؽ بُت الفكر اإلسبلمي كالفكر العلماين: 
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ُاألوؿُ ، فهذا اؼبفهـو موجود يف الفكر العلماين كموجود يف الفكر الوجود: مفهـو المفهـو
اإلسبلمي، كلكن مفهـو الوجود يف الفكر اإلسبلمي أكسع كأرحب؛ يشمل الوجود اغبسي 

، لدينا كبن كجود نعيش بو كنتأملو -يشمل الشهادة كيشمل الغيب-يشمل الوجود الغييب ك 
كنؤمن بو كىو الوجود األخركم؛ كىو كجود ضخم أكرب من ىذا الوجود كال مقارنة بينها، ىذا 

 ر على الوجود اغبسي. مقتصً  الوجود ىبتفي يف الفكر العلماين؛ فالتصور العلماين للوجود قاصره 

، فاؼبفهـو اإلسبلمي يقدـ للحياة سعة كاسعة، اغبياة يف الحياة: مفهـو ـُالثانيالمفهُو 
اإلسبلـ ـبتلفة، ىناؾ حياة قبل الوجود؛ كىي حياة الركح، كحياة الوجود، كحياة القرب، كحياة 
الربزخ، كحياة اعبنة كالنار، فأنواع اغبياة متعددة، ككل حياة ؽبا حكم، ككل حياة ؽبا تأثَت على 

ة اإلنساف كعلى سلوكو. فمفهـو اغبياة يف الفكر اإلسبلمي أكسع بكثَت من مفهـو اغبياة حيا
 قط على اغبياة الدنيوية اغبسية. يف الفكر العلماين الذم يقتصر ف

ُالثالث ، فمفهـو الربح كاػبسارة يف التصور اإلسبلمي أكسع؛ الربحُوالخسارة: مفهـو المفهـو
نيوم كيشمل الربح كاػبسارة األخركم، ككبل ىذين اؼبعنيُت يؤثر ألنو يشمل الربح كاػبسارة الد

يف حياة اإلنساف تأثَتنا كبَتنا كخاصة النوع الثاين. خببلؼ اؼبفهـو العلماين فالربح كاػبسارة لديو 
 مقتصر على الربح اؼبادم. 

ُالرابع مفهـو اغبرية يف اإلسبلـ ىبتلف كثَتنا عن مفهـو ، الحريةُوعدمهاُوحدودىا: المفهـو
اغبرية يف الفكر العلماين من جهة اغبدكد كمن جهة اجملاالت أيضنا؛ فحدكد اغبرية يف اإلسبلـ 
ليس مقتصرنا على عدـ اإلضرار باآلخرين، كإمبا أيضنا عدـ انتهاؾ حدكد ا كىذا اؼبفهـو فيو 
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، تفصيبلت كثَتة أنا فٌصلتها يف كتاب ] فضاءات اغبرية[ ؼبن أراد أف يطٌلع على ىذا اؼبفهـو
  النت ؼبن أراد أف يطلع عليها. كىو أيضنا موجود يف

ُالخامس ، قالب اؼبعرفة يف الفكر العلماين عادة تقتصر المعرفةُومجاالتها: مفهـو المفهـو
ية أـ ىل ىي ذات-على ثبلث موضوعات: إمكاف اؼبعرفة، كمصادر اؼبعرفة، كطبيعة اؼبعرفة 

، كىي اليت تيعتمد اآلف يف كثَت من اعبامعات كلؤلسف اعتمدىا كثَت من -موضوعية
 اإلسبلميُت الذين كتبوا يف نظرية اؼبعرفة.

قالب اؼبعرفة يف الفكر اإلسبلمي ىبتلف يف ؾبالو فهو يهتم هبذه األشياء كيزيد عليها، كفبا يزيد 
ساـ غَت موجود يف ة دينية كمعرفة كونية، كىذا االنقؾباؿ اؼبعرفة، فمعرفتنا يف اإلسبلـ منها: معرف

كأيضنا  .كمنها أيضنا: معرفة مشهودة كمعرفة غيبية؛ ألف الغيب أكسع من اغبس .الفكر العلماين
منها: معرفة دنيوية كمعرفة أخركية. فاجملاالت اليت تشتغل فيها اؼبعرفة بناءن على الفكر اإلسبلمي 

 عرفة بناءن على الفكر العلماين.فيها اؼب أكسع من اجملاالت اليت تشتغل

ُالسادس ، مفهـو الصبلح كالفساد يف الفكر اإلسبلمي الصالحُوالفساد: مفهـو المفهـو
َظَهَرُ﴿أكسع؛ يشمل الفساد اغبسي كيشمل الفساد اؼبعنوم، فقوؿ ا سبحانو كتعاىل: 

َُكَسَبْتُأَْيِديُا َُواْلَبْحِرُِبَما : ﴾لن اسُِاْلَفَساُدُِفيُاْلبَػر  ليس اؼبقصود بو زبريب البنياف ، [ُْ]الرـك
كاؼبزارع كإمبا ىو زبريب النفوس كادخاؿ الفسق فيها أك الكفر فيها، خببلؼ مفهـو الفساد يف 

 الفكر العلماين فهو مقتصر على الفساد اغبسي. 
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، أنا مل أنقلو لطولو؛ 3ْٔىناؾ نص مركزم البن تيمية يف ]الفتاكل[، يف اجمللد الرابع صفحة 
: أنو حٌرر مفهـو الصبلح كالفساد يف الرؤية اإلسبلمية، كأف مفهـو خالصةُفكرتوكلكن 

يشمل األحواؿ الدنيوية كيشمل األحواؿ األخركية، كأيضنا ُشولو لؤلحواؿ الصبلح كالفساد 
 أعظم يليس خاصنا بالقضايا اغبسية؛ بل قاؿ: إف إصبلح عبلقة الناس با ىالدنيوية 

، مث نٌبو على خطأ ظريف؛ كىو أف بعض ي أعظم فسادصبلح، كإفساد ىذه العبلقة ى
اػبائضُت يف مقاصد الشريعة أك مقاصد العبادات يذكر ؽبا مقاصد دنيوية أك مقاصد أخركية؛ 

كىذا خلل كبَت؛ ألف من مقاصد العبادات "ألجر، قاؿ: فيجعل اؼبقصد األخركم ىو ربصيل ا
عد ؿبورم يف الفكر بي  بالتقريُأف بلحظن، "ىو تقريبهم من ا كىذا أعظم مقاصد اإلسبلـ

 اإلسبلمي فبلبد أف يكوف مستحضر يف الصبلح كالفساد. 

ا قيمت دراسة فلو أي  ،ىذه مفاىيم الستة، أنا أزعم أف ىذه اؼبفاىيم من اؼبوضوعات الثرية جدن
هتتم باؼبفاىيم اؼبشًتكة بُت الفكر اإلسبلمي كالعلماين، دراسة يف االتساع كالضيق، أتوقع أنو 

  سيكوف موضوع يف غاية الثراء.

 

o ُ.ُالفرؽُالسادس:ُطبيعةُالكوفُوقوانينو

فالفكر اإلسبلمي ينطلق من أف الكوف ؿبكـو بقوانُت كضعها ا فيو، فا عز كجل دبٌر 
هبذه القوانُت كأرشدنا القرآف إليها، فالقرآف أرشدنا إىل قوانُت كثَتة من قوانُت الكوف، الكوف 

 فالفكر اإلسبلمي ينطلق من ىذه الرؤية.
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كأما الفكر العلماين فهو يف العادة ينطلق من الفكر الربويب، كالفكر الربويب ىو الذم يقـو على 
تو، مثل الساعة فصانع الساعة يصنعها مث أصوؿ، منها: أف ا خلق الكوف فجعلو يسَت بذا

الساعة تصبح تدكر بنفسها فكذلك الكوف، فليس فيو قوانُت يتحكم ا فيها، يضع ا فيها 
 .طاقة كامنة تستقل عن تدبَت ا

نن الكونية كلكنها ليست منفصلة عن قدرة ا، كؽبذا كبن نعم الكوف فيو طاقة اليت ىي الس  
ر ع أهنا ىي خرؽ للسنن لكن بقدرة ا، خببلؼ الفكر العلماين الذم يتنكَّ نؤمن باؼبعجزات م

 ؽبذه اغبقيقة ألنو يرل أف الكوف مستقل بقوانينو. 

 

o ُ.ُالفرؽُالسابع:ُطبيعةُالحياةُوقوانينها

كمعٌت ىذا الفرؽ أف الفكر العلماين يرل أف اغبياة تقـو على قوانُت ؿبددة، كمن أشهر القوانُت 
، فاغبياة يف الفكر العلماين تقـو على قانوفُالصراعكاؼبهيمنة على الفكر العلماين: اؼبسيطرة 

الصراع، طبعنا ىذا القانوف أثٌر حىت يف األنظمة اليت أحدثوىا؛ كمن أشهر األنظمة: نظاـ 
السياسة الذم ىو النظاـ الديبوقراطي، فهو قائم على فكرة الصراع؛ ففيو أحزاب متصارعة 

 عة، كتصويت كغَت ذلك.كتيارات متصار 

ا يف التعبَت   الفكر اإلسبلمي من أقول اؼبفاىيم اؼبؤثرة فيو فكرة التعاكف ككاف القرآف لطيفنا جدن
 ﴾َوَلْوالََُدْفُعُالّلِوُالن اَسُبَػْعَضُهْمُبِبَػْعضٍُ﴿عن ىذه الفكرة؛ فسٌماىا تدافعنا كمل يسٌمو تصارعنا، 

، فلم يصرح اإلسبلـ بالتصارع؛ ألف اغبقيقة أف العبلقة بُت اجملتمعات اإلنسانية ليس [ُِٓ]البقرة:
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أف يتصارعوا كإمبا أف يتعاكنوا يف تكميل حضارهتم، فركح اإلسبلـ ركح تعاكنية كركح الفكر 
 هلك لئلنساف كهبعل اإلنساف يًتىل مع مركر الزمن.العلماين ركح صراعية، كالصراع قاتل كمي 

الفركقات اعبوىرية، كإذا سيطر الصراع فالبقاء لؤلقول كاألخبث كغَته، خببلؼ  لحدإ إذنا ىذه
 الفكر اإلسبلمي الذم يقـو على ركح التعاكف. 

فيو الصراع شاعت ىذه الفكرة يف كثَت من القوانُت اليت أنشأىا؛  الفكر العلماين ؼبا استقرَّ 
، فالفكر العلماين يعتقد العالقةُمعُاهللالقانوف السياسي، كمنها أيضنا:  -كما ذكرنا-منها: 

أف اإلنساف يف صراع مع ا؛ كؽبذا سعوا إىل استبداؿ مركزية ا دبركزية اإلنساف كاعتقدكا أنو ال 
ا صرَّ  يبكن االجتماع بُت اؼبركزيتُت. حوا فيها بأف اإلنساف يف صراع مع كىناؾ عبارات كثَتة جدن

 .-تها بتفصيل يف رسالة الدكتوراةشرح-طويل  ا، كىي فكرة يونانية ؽبا تاريخ

، فهم يعتقدكف أف اؼبرأة الصراعُبينُالمرأةُوالرجلمن مظاىر الصراع يف الفكر العلماين: 
فهذا االذباه يف حقيقتو يريد أف  ؛ةويَّ سى كالرجل يعيشوف يف حالة صراع؛ كؽبذا تشكل اذباه النَّ 

ينتصر للمرأة ضد الرجل؛ ألنو يعتقد أف اؼبرأة تعيش يف حالة صراع دائم مع الرجل، كأف الرجل  
 عليها من زماف فبلبد أف ننتصر عليو اآلف.  اكاف منتصرن 

لة ، فطبقات اجملتمع عند الفكر العىلماين تعيش حاالعالقةُبينُطبقاتُالمجتمعاؼبظهر الرابع: 
صراع شديد؛ فالرأظبالية قائمة على الصراع، ككذلك االشًتاكية تسعى إىل التخلص من الصراع 

 بإذابة كل اؼبعاين حىت التعاكف اؼبنضبط. 
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، نظرية داركف يف اغبقيقة تقرر ىذا اؼبعٌت؛ الصراعُبينُالحيواناتُفيُالوجوداؼبعلم اػبامس: 
سواءن الفيزيائية أك االجتماعية، فأيضنا  اروفبلُكلُأنواعُالصراعُأصاًلُقائمةُعلىُنظريةُد

 البقاء. اغبيوانات يركف أهنا يف صراع دائم من أجل

ؼبا قامت اغبياة كقوانينها على الصراع ترتبت ىذه اآلثار؛ اليت تفسد حياة  وفتبلحظوف أن
كإمبا ىو قائم  اإلنساف كحياة الوجود كلو، كاإلسبلـ يقوؿ: الوجود ليس قائمنا على الصراع،

 على ركح التعاكف اليت عيربى عنها بالتدافع. 

 ىذه ىي الفركؽ اعبوىرية الصحيحة بُت الفكر اإلسبلمي كالفكر العلماين. 

قوا بُت فة شاعت كدائمنا تكثر كخاصة يف اػبطابات العلمانية، يريدكف أف يفرٌ ىناؾ فركؽ مزيَّ 
 : زيفة،ُمنُالفروؽُالتيُيذكرونهافروقًاُم فيزعموفالفكر اإلسبلمي كبُت فكرىم؛ 

o التقديس . 

ا قابل فيقولوف أف الفكر اإلسبلمي يقـو على التقديس ككبن ال نقـو على التقديس؛ فكرن
 لؤلخذ كالرد.

 -باعتبار ما ينبغي أف يكوف-كىذا الفرؽ خطأ من جهتُت: من جهة أف الفكر اإلسبلمي 
قائم على النقد كالتحرير، ككبن دعونا إىل  ليس قائمنا على التقديس كعلى التقليد؛ بل ىو

 النقد.
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: أف الفكر العلماين قائم على التقديس، كما أكثر الشخصيات اليت كأيضنا اعبهة األخرل
تػيقىدَّس يف الفكر العلماين كما أكثر األفكار اليت تػيقىدَّس يف الفكر العلماين، فهم مل يتخلصوا 

  من التقديس.

 

o  ُُـ.ُزُْةُوالجَُالفرؽُالثاني:ُاإلطالقي

يقولوف إف الفكر اإلسبلمي يقـو على اإلطبلقية كاعبـز كالعلمانية ال تقـو على ىذا، كىذا    
، منها: نسبية  غَت صحيح؛ بل العلمانية لديهم أصوؿه كمنطلقات مطلقة، كهبزموف هبا سباـ اعبـز

  اغبقيقة، كمنها عدد من األصوؿ اليت يؤمنوف هبا.

 

o ُ.ُالفرؽُالثالث:ُاحتراـُحقوؽُاإلنساف

؛ كىم الذين يؤيدكف االنقبلبيُت كبن الذين كبًـت حقوؽ اإلنسافك  !لونا فيهادكىذه هب   
كيؤيدكف حبس اإلسبلميُت كقتل اإلسبلميُت كحرؽ اإلسبلميُت كغَت ذلك، كىذه يبدك أهنم 

كأما من حيث الفعل فليس  استحوا اآلف من ذكرىا فهم ال وبًتموف حقوؽ اإلنساف إال لفظنا
ا.   لديهم احًتاـ غبقوؽ اإلنساف أبدن

 

 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٚٗ–ُُٔٛ٘] 
 

o ُ.ُالفرؽُالرابع:ُالتسامحُواالنفتاح

متسامح كمنفتح، كالفكر اإلسبلمي فكر منغلق كغَت متسامح، كيبدك أف الفكر العلماين فكر 
ثَتنا من أنو بعد الربيع العريب ليس األمر كذلك؛ بل ىم غَت متساؿبُت كغَت منفتحُت، أغلقوا ك
ا يف عدـ التسامح.  القنوات، كأغلقوا كثَتنا من اعبرائد كاجملبلت كغَتىا، فهي ظاىرة جدن

 

 ُُكيفُننقدُالفكرُالعلماني؟ ُكيفُنواجوُالفكرُالعلماني؟ُأو

باؼبناسبة: الفكر العلماين ىو أشد األفكار اليت تواجو الفكر اإلسبلمي، كىناؾ تقريرات كثَتة 
ا تقوؿ: أف الصراع اغبقيقي ىو بُت اإلسبلـ كالعلمانية، كبُت أيديكم نصوص كثَتة تدؿ  جدن

، كحىت سبلميكىو متخصص يف دراسة التاريخ اإللى ذلك، كمن أشهرىا نٌص جوف فوؿ ع
يستفيد اإلخوة اؼبتابعُت ىذه النصوص موجودة يف مقاؿ بعنواف: ]اإلسبلـ كالعلمانية[، منشور 

ا، أنا نقلت ىذه النصوص اليت تدؿ على أف الصراع يف موقع اعبزيرة نت، كىو مقاؿ مهم  جدن
 اغبقيقي ىو بُت اإلسبلـ كبُت العلمانية.

ُ

ُ،ُمنها:لعلمانيوعُاىناؾُوسائلُكثيرةُجًداُلمواجهةُالمشُر

o  ُُزُاإلسالميُفيُاألنظمةُوالمفاىيم.ُالكشفُعنُالتمي



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٚ٘–ُُٔٛ٘] 
 

أقول ما يزيل اؼبنظومة إظهار ؿباسن اإلسبلـ كخصائصو، كتقدمي البديل اإلسبلمي؛ فهو من 
العلمانية. ىناؾ كتب تفيد يف ىذه الوسيلة، منها: كتاب ]ماذا خسر العامل باكبطاط 

اؼبسلمُت؟[، كمنها: كتاب ]اإلسبلـ كأثره يف اغبضارة كفضلو على اإلنسانية[، كبلنبا أليب 
 اغبسن الندكم.

 

o .ُالوسيلةُالثانية:ُالكشفُعنُتركيبةُاإلسالـ

ـ يف أحكامو كقوانينو غَت قابلة للعلمانية يف ذاتو؛ يعٍت مهما حاكؿ العلمانيوف فًتكيبة اإلسبل   
 قابل للعلمانية.أف يستثمركا اإلسبلـ يف أفكارىم، فاإلسبلـ غَت 

كأنا نقلت نصنا بُت أيديكم كىو نص منقوؿ من كتاب ]اغبداثة كما بعد اغبداثة[، من 
 مطبوعات دار األكائل.

 

o ُكشفُعنُالخللُالمعرفيُوالفلسفيُفيُالبنيةُالعلمانية.الوسيلةُالثالثة:ُال

فاػبطاب العلماين فيو أنواع من اػبلل كأنواع من األغبلط، ككثَت من الذين نقدكا اػبطاب 
نقد الفكر العلماين  يلدينا قصور شديد يف ىذه اعبهة كىالعلماين مل ينقدكه من ىذه اعبهة، ف

يؤدم من جهة البنية اؼبعرفية، دائمنا ما يينقد الفكر العلماين من جهة السلوؾ كاآلثار السلوكية؛ 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٚٙ–ُُٔٛ٘] 
 

إىل كذا كيؤدم إىل كذا، كال يينقد الفكر العلماين من جهة بنيتو اؼبعرفية كىناؾ أمثلة كثَتة على 
 ذلك.

ا سلوكينا؟ الدٌم مثاؿ تطبيقي: كيف ننقد اػبطاب اغبداثي نقدن   معرفينا كليس نقدن

ا معرفينا فهناؾ  سؤاؿ كباكم إليو اػبطاب اغبداثي، ُّإذا أردنا أف ننقد اػبطاب اغبداثي نقدن
موجودة على صفحيت على الفيس بوؾ ؼبن أراد  كىي ،لكن ال نستطيع أف نطرح ىذه األسئلة

ا معرفينا؟[ االطبلع عليها  .]كيف ننقد اػبطاب اغبداثي نقدن

 

o ُيلةُالرابعة:ُالكشفُعنُالخللُالسلوكيُواألخالقيُللمنظومةُالعلمانية.ُالوس

منها اإلقصاء، كمنها اإلرىاب، كمنها استغبلؿ النظريات العلمية؛ كىذه من أخطر اػبلل 
السلوكي يف الفكر العلماين، كأيضنا ربطيم القيم كاؼببادئ اغباكمة غبياة اإلنساف، كلها ربتاج 

 .إىل تفصيل كشرح كبياف

 

o ُُُفوؿُالعلماني.ُالوسيلةُالخامسة:ُتفعيلُظاىرةُاأل

فالعلمانية أك اؼبشركع العلماين يقٌر عدد من الدارسُت بأنو ذاىب لؤلفوؿ كذاىب للزكاؿ كأنو 
 أخفق كفشل يف تأسيس شرعيتو يف اجملتمعات اإلسبلمية، كىناؾ اعًتافات كثَتة: 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٚٚ–ُُٔٛ٘] 
 

تاة الغبلة، يقوؿ يف كتابو ]األسس الفلسفية للعلمانية[: كىو من العلمانية العي يقوؿ عادؿ ظاىر 
 ، كىو نص طويل."العلمانية يف حالة تراجع كبَت يف العامل العريب اليـو"

اغبركة السلفية؛ يعٍت اإلسبلمية، كليس -ظهرت اغبركة السلفية كبديل "كيقوؿ حسن حنفي: 
 ، مث ذكر نص طويل."لمانية كلهامطركح بديبلن للحركة الع كبديل حتمي    -السلفية السلفية

كىناؾ كتاب نشر بعنواف ]اإلسبلـ كالعلمانية يف الشرؽ األكسط[ فكرتو إثبات فشل العلمانية 
يف العامل اإلسبلمي. كؿبمد أركوف اعًتؼ بذلك، كتلميذه النجيب ىاشم صاٌف اعًتؼ بذلك 

يخ اإلسبلمي كتاريخ العامل يف التار يكم يف اؼبذكرة، كأيضنا جوف فوؿ كالنصوص بُت أيد
أيضنا أقٌر ذلك كنصو موجود بُت أيديكم، كىو أيضنا موجود يف مقالو ]اإلسبلـ  ،اغبضارات

 كالعلمانية[ اؼبنشور يف اعبزيرة نت. 

 ىذا فيما يتعلق بالفكر العلماين. 

 

  ُُلفيقيالفكرُالت

ق بو مسائل متعددة: حقيقتو، كالفكر التلفيقي تتعلَّ الفكرُاآلخرُوىوُالفكرُالتلفيقي،ُىناؾ 
كنشأتو، كتارىبو، كأسبابو، كتطوراتو، كأصولو، كمنطلقاتو كآثاره ككبو ذلك؛ كلكن كبن سنركز 

 .على مفهومو



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٚٛ–ُُٔٛ٘] 
 

ىو اؼبشركع الذم ينطلق من أصوؿ ـبتلطة من اؼبواد اإلسبلمية كاؼبواد  :فيُمفهوموفنقوؿ 
ربقق االنسجاـ بُت مكونات اغبياة؛ العلمانية يف صناعة كتأسيس اؼبفاىيم كالربامج اليت 

لفيق بُت مواد إسبلمية كمواد علمانية، أك نقوؿ: ىو فخاصية ىذا اؼبشركع ىو اػبلط كالتَّ 
اؼبشركع الذم يسعى إىل صناعة كتأسيس كالربامج اليت ربقق االنسجاـ بُت مكونات اغبياة كفق 

 سانية اؼبختلطة باؼبواد الشرعية.األصوؿ كاؼبنطلقات اإلن

إذنا خاصية ىذا اؼبشركع التلفيق؛ كؽبذا كاف اسم التلفيق أفضل األظباء يف التعبَت عن حقيقة 
ىذا اؼبشركع، فاؼبشركع يف حقيقتو تلفيقي كليس تنويرم أك عصراين أك غَت ذلك، فهذا اؼبشركع 

دين، ليٌقب بعدد من األلقاب، منها: العصرانية، كالفكر العقبلين، كالفكر التنويرم، كالفكر اؼب
 كىذه ألقاب ليست دقيقة كاألدؽ أف يقاؿ: الفكر التلفيقي.

ىلُالمشروعُالتلفيقيُمشروعُإسالميُدخلتُبد من طرحو كاإلشارة إليو كىو:  ىنا سؤاؿ ال
  عليوُمادةُعلمانية؟ُأـُىوُمشروعُعلمانيُدخلتُعليوُمادةُإسالمية؟

منو مشركع إسبلمي دخلت عليو  ف: طرؼالو طرف اغبقيقة أف اؼبشركع التلفيقي مشركع كاسعه 
مادة علمانية، كىو اؼبشركع األقرب لئلسبلـ أك الطرؼ األقرب لئلسبلـ، كجهة أخرل ىو 

مشركع علماين دخلت عليو مادة إسبلمية؛ فهو الطرؼ األقرب للعلمانية. كربديد الشخصيات 
عاصرين، كأنا أزعم كاألفكار اليت تدخل يف ىذا الطرؼ كيف ىذا الطرؼ ؿبل إشكاؿ كبَت بُت اؼب

ر حىت اآلف؛ فتجد بعضهم ييدخل شخصيات إسبلمية يف الطرؼ الثاين، كبعضهم أنو مل وبرَّ 
 ىبلط بُت األطراؼ، كىذا صراحة أٌدل إىل إشكاليات كبَتة جدنا. 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٜٔٚ–ُُٔٛ٘] 
 

ُ؛ ال أثق فيها، كبناء عليو تيذكر ؾبرد الذكر فيو كتب كثَتة لكن أنا ُكلهاُلمُتحررُمفهـو أراىا
 منها:، التلفيق

  .منها كتاب ]العقبلنيوف[، الدكتور ناصر العقل 
  .كمنها كتاب ]االذباه العقبلين، العقل اؼبعاصر[، لسعد جباد العتييب 
  .كمنها كتاب ]مفهـو التجديد[، سعيد بسطامي 
  .كمنها كتاب ]مفهـو التجديد[، سعيد الغامدم 

بشكل جيد، كؽبذا كاف اؼبفهـو  كلها ناقشت القضية؛ كلكنها من كجهة نظرم مل ربرر اؼبفهـو
 سائبنا أك ضبابينا. 

 

 ُ.ُتيارُالجهل

أقصد بتيار اعبهل: ىو التيار الذم يقدـ رؤل كأفكار يف اجملاؿ الفكرم بناء على اعبهل  
 اض؛ ليس إسبلمينا ظاىرنا، كليس علمانينا، كليس تنويرينا.

يف كاقعنا ىم مشاركوف أك مشتغلوف بالفكر؛ لكن  اعريضن  األف ىناؾ قطاعن لماذاُذكرتُىذا؟ُ
بلميُت جعلهم تنويريُت فلما كجدىم ليسوا بإس -بعض الدارسُت-ال ىوية ؽبم، فيأيت بعضهم 

، كاغبقيقة أنو ليس من ىذا كال ذاؾ كال ذلك؛ كإمبا ىو جاىل ال يبلك منظومة ةأك علماني
 .كاضحة



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٛٓ–ُُٔٛ٘] 
 

ظبيتو تيار اعبهل؛ ألنو يكتب كتب كثَتة يف الفكر  كأزعم أف ىذا التيار عريض يف الواقع كؽبذا
فبعضهم يضعو يف العلمانية، كبعضهم يضعو يف  -فما يدرم أين يضعو–تيغضب اإلسبلميُت 

 التنوير، كاغبقيقة أننا لسنا ؿبصورين يف ىذين التيارين. 

ُ  



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٛٔ–ُُٔٛ٘] 
 

 ُالمسألةُالحاديةُعشر:ُنقدُالفكرُاإلسالمي
 

الفكر اإلسبلمي نيقد عدة أنواع من النقد، منها: النقد العلماين، كمنها النقد التلفيقي، كمنها 
بد أف نفٌرؽ بُت ىذه  النقد اإلسبلمي؛ يعٍت الفكر اإلسبلمي نفسو ينقد الفكر اإلسبلمي، فبل

 ا النقد.منو، كلو جهة يوجو إليه األنواع الثبلثة؛ ألف كل نوع من ىذه األنواع لو منطلق ينطلق

كمن أكثر اإلسبلميُت الذين نقدكا الفكر اإلسبلمي: أبو اغبسن الندكم، ككحيد الدين خاف، 
 .كسيد قطب، كؿبمد قطب، كفريد األنصارم، كطو عبد الرضبن، كأضبد الريسوين كغَتىم

كىذا اؼبوضوع وبتاج أف ييفرد ببحث مستقل؛ النقد الذم كيٌجو للفكر اإلسبلمي، كيكوف مكٌوف 
كالنقد  كالنقد التلفيقي للفكر اإلسبلمي،ثبلثة فصوؿ: النقد العلماين للفكر اإلسبلمي، من 

  يف غاية الثراء. ااإلسبلمي للفكر اإلسبلمي، كيكوف حبثن 

ُ  



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٕٔٛ–ُُٔٛ٘] 
 

 ُكيفُنطّورُالفكرُاإلسالمي  المسألةُالثانيةُعشرُواألخيرة:
 

سأتلوىا -من الطرؽ  يبكن أف نطور الفكر اإلسبلمي بعدد من الطرؽ، كأنا بُت يدم شبانية
  :-بطريقة سريعة

 .ُُالطريقُاألوؿ:ُتحقيقُأكبرُقدرُمنُالوحدةُوالتنظيم،ُوتحقيقُالتخصصات

بد أف يكوف الفكر اإلسبلمي منظمنا كنًتؾ العشوائية، الكفر  بد أف يكوف لدينا تنظيم ال ال
إال فكر إسبلمي منظم، م ال ينتصر عليو إال إسبلـ منظم، كالتغريب اؼبنظم ال ينتصر عليو اؼبنظَّ 

 كمل يقتلنا إال العشوائية. 

ىناؾ عدد من اؼبفكرين لديهم مشكلة مع التنظيم، كمنهم فريد األنصارم كنصو بُت أيديكم  
ظهرت فكرة التخصصات يف العمل اإلسبلمي على صبيع اؼبستويات: الثقافية "كيقوؿ فيو: 

سياسية، كانطلقت اغبركة اإلسبلمية تقٌسم كاالجتماعية كاالقتصادية كاإلعبلمية كالنقابية كال
مَتاثها على أبنائها يف حياهتا؛ كلكن النتيجة أف كل التخصصات اليت أيعلن عن ميبلدىا ماتت 

 ".يف مهدىا إال التخصص السياسي؛ ىو كحده مبا كتضخم كاحتل كل اؼبساحات األخرل

التخصص، فهو خطأ ظاىر، كإف  ل إف كاف فريد األنصارم يقصد نقد أصل فهذا النص ؿبتمً 
م التخصص السياسي فهو نقد مقبوؿ، كإف كاف اؼبعٌت األكؿ ىو الظاىر كاف يقصد نقد تضخ  

 من كبلمو. 

 



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٖٔٛ–ُُٔٛ٘] 
 

 ُ.ُالطريقُالثاني:ُرصدُاألقطابُالمعاصرةُللفكرُاإلسالمي

شاركوا دبشاركات غنية كثرية يف الفكر اإلسبلمي؛ البد من رصد  -رجاؿ كبار-ىناؾ أقطاب 
ء كربديد فبيزاهتم كربديد منطلقاهتم كربديد اجملاالت اليت اشتغلوا فيها؛ أبو اغبسن الندكم، ىؤال

أبو األعلى اؼبودكدم، كحيد الدين خاف، سيد قطب، ؿبمد قطب، فريد األنصارم، عدد من 
بد أف هنتم هبؤالء كنبُت مشاريعهم  يف الفكر اإلسبلمي، ال اىؤالء الذين يعٌدكف أقطابن 

، كنكشف أصوؽبم كمنطلقاهتم كاؼبوضوعات اليت اشتغلوا فيها؛ حىت كبسن االستفادة كنكشفها
 منهم. 

 

 ُجمعُالمادةُالشرعيةُوالتراثيةُحوؿُالقضاياُالفكريةُوتصنيفها.ُثالثالطريقُال:ُ

 كىذا ربدثنا عنو كثَتنا. 

 

 ُُتعميقُالعلمُبالمنظوماتُالفكريةُالمناقضةُللفكرُاإلسالمي.ُالرابعالطريق:ُ

بد أف نراعيها يف ىذا الطريق دراسة  كأيضنا ربدثنا عن ىذه القضية، كمن أىم القضايا اليت ال
مسالك اإلسبلميُت يف نقد اغبضارة الغربية؛ فاإلسبلميُت ؽبم مسالك متعددة بل تصلح أف 

تكوف رسالة جامعية، مسالك اإلسبلميُت يف نقد اغبضارة الغربية، كىو من أثرل اؼبوضوعات 
 ا. كأصبله



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٛٗ–ُُٔٛ٘] 
 

 ُُصناعةُالمفكرُالناضج.ُالخامسالطريق:ُ

ال يبكن أف نطور الفكر اإلسبلمي إال إذا طورنا اؼبفكر، فيكوف اؼبفكر اإلسبلمي متصفنا بػػػػ: 
االنضباط اؼبنهجي يف طريق االستدالؿ، كلديو عيٌدة شرعية كتارىبية مناسبة، كلديو علم كاسع 

كقد ربدثنا عن ذلك يف -فقهنا بالواقع كسننو بتاريخ األفكار كاؼبدارس كاألنظمة، كلديو 
  .-اغبلقات السابقة

 

 ُالحرصُالدائمُعلىُبقاءُالمساحاتُالفاصلةُبينُالفكرُدسالطريقُالسا:
 اإلسالميُوالفكرُالعلمانيُبشكلُكبيرُجًدا.ُ

ُ
 ُُتأسيسُروحُالمبادرةُإلىُتأصيلُالنوازؿُالفكرية.ُالسابعالطريق:ُ

ط كعدـ ركح اؼببادرة؛ فتنزؿ نوازؿ فكرية كثَتة فيبادر ثب  بالضعف كالتَّ الفكر اإلسبلمي ميصاب 
العلمانيوف كالتلفيقيوف بتقدمي رؤاىم، مث يأيت اإلسبلميوف يف تقدمي الرؤل، كىذا خطأ كبَت 

ا.   جدن

  



 
نُوُُأُسُسوُُُالِفْكِريُ ُالِبَناءُُ ُد.ُسلطافُالعميريُوقَػَوانِيػْ

ُ

 

ُ[ُٔٛ٘–ُُٔٛ٘] 
 

ىذا ما لدم حوؿ رؤية البناء الفكرم، أسأؿ ا عز كجل أف تكوف ىذه الدكرة دكرة مباركة 
ألو سبحانو كتعاىل أف تكوف ىذه الدكرة مصححة لكثَت من األخطاء اليت تتعلق نافعة كأس

 دبجاؿ الفكر.

ا كاف يف ىذه الدكرة من نقص أك سرعة يف آخرىا ألننا أردنا أف نستوعب  مَّ كأنا أعتذر إليكم ع
بالبناء كل ما طرح يف الورقة، كأيضنا ال أزعم أف ىذه الورقة أك ىذه الدكرة حققت كل ما يتعلق 

قاؿ: إف ما ذكرناه إمبا ىو فهرس أك بياف للمواد األساسية كليس شرحنا الفكرم؛ بل يصح أف يي 
 .ؽبا

أيضنا أعًتؼ بأف كثَت من األفكار اليت ذكرهتا يف ىذه الدكرة تفتقر إىل األمثلة؛ كاف اؼبفًتض 
نستطيع أف نفعل أف تذكر أمثلة حىت تتضح الصور كيكوف البناء كاضحنا يف معاؼبو، كلكن ال 

 . .ذلك

ُوصلىُاهللُوسلمُعلىُنبيناُمحمدُوعلىُآلوُوصحبوُأجمعين.ُ،واهللُأعلم

 

ُمعُتحياتُفريقُمشروعُالتفريغُ
ُلمزيدُمنُالمعلوماتُالرجاءُزيارةُىذاُالرابط:ُ

ُ
http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87 

 
 

http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=87
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